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خاص - الصباح الجديد:
توقعــت اللجنة املاليــة النيابية، 
بأن يتم حسم قانون املوازنة خالل 
األســبوع  الوزراء  مجلس  اجتماع 
احلالي، متهيداً لعرضه داخل البرملان 
منتصف  فــي  عليه  والتصويــت 
مبالغه  أن  مؤكدة  شهر شــباط، 

ستكون 140 تريليون دينار.
وقال عضو اللجنة معني الكاظمي، 
إن »املعلومــات املؤكدة لدينا تفيد 
بــأن وزارتــي املاليــة والتخطيط 
أكملتا إعداد مسودة قانون املوازنة 

ومت تقدميها إلى مجلس الوزراء«.
وتابــع الكاظمــي، أن »األســبوع 
املاضي شــهد اجتماعاً للمجلس 
الوزراء  مجلــس  فــي  االقتصادي 
بعض  اجــراء  ومت  املســودة  ناقش 

التعديالت«.
وأشــار، إلى أن »التوقعــات تفيد 
بأن القانون ســوف يتــم االنتهاء 
منه داخل احلكومة خالل األسبوع 
احلالي من أجل إحالتــه بعد ذلك 

إلى البرملان«.
وبــني الكاظمــي، ان »احلوارات بني 
احلكومة االحتادية واقليم كردستان 
وصلت إلى توافقــات معينة بهذا 
الشأن، لذلك هناك رغبة حقيقية 
مترير  في  السياســية  الكتل  لدى 

القانون«.
وأورد، أن »الكتــل وعدت الشــارع 
بإجــراء انتخابات جملالس احملافظات 
في شهر تشــرين األول املقبل وإن 
املضي بهذا االستحقاق يحتاج إلى 

تخصيص مالي«.

وبــني الكاظمــي، أن »تلك الكتل 
حتــى حتصل على رضى الشــارع، 
فالبد منهــا أن تقدم شــيئا إلى 
خدمية  مشــاريع  بإجناز  الشــارع 
التي بدورها حتتاج إلى تخصيصات 

مالية عبر املوازنة«.

تأتي إلقرار  »املســاعي  أن  وأوضح، 
القانــون خالل النصــف األول من 
القراءتني  إجناز  املقبل وبعد  الشهر 
األولى والثانية من أجل تنفيذه في 

شهر اذار املقبل«.
ولفت الكاظمــي، إلى أن »القانون 

لغايــة الوقــت احلاضر قــد وضع 
ســعراً لبرميل النفط يقدر بـ 65 
3.5 مليون برميل  دوالراً بصــادرات 
منظمة  مــن  للعــراق  مخصص 
أوبــك، على أن يكون ســعر صرف 

الدوالر 1450 دينار«.

ونبــه، إلى أن »هــذه االرقام تصل 
بنا إلــى نتيجة بان هــذا اإليرادات 
ســتكون في املوازنــة املقبلة هي 
120 تريليــون دينار، وهي تشــكل 
ايــرادات النفــط، إضافــة إلى 20 
دينــار اخــرى للضرائب  تريليــون 

واملنافذ احلدودية«.
أن »مجمل  إلى  الكاظمي،  ومضى 
القانون سيحمل مبالغ مالية تقدر 
بـ 140 تريليون دينار مع عجز يقدر 

بـ 10 تريليونات دينار«.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة جمال 
الدقيقة  »املعلومــات  أن  كوجــر، 
زالت  مــا  املوازنة  قانــون  بشــان 
غامضة سواء على صعيد املبالغ أو 

حتى موعد إرسالها إلى البرملان«.
وتابع كوجر، أن »النقاشــات داخل 
البرملان علــى القانون حتتاج إلى ما 
ال يقل عن شهرين من أجل حسم 

جميع اخلالفات«.
لكنه عاد ليوضح، أن »حتالف إدارة 
الدولة الذي شكل احلكومة ميتلك 
األغلبية الســاحقة داخل البرملان 
وبإمكانه أن ميــرر القانون حتى مع 

وجود اعتراضات من كتل أخرى«.
ومضى كوجر، إلى أن »ما نستطيع 
السياســية  الكتل  بــأن  قولــه، 
متفقة على أن العام احلالي ينبغي 
أن تشرع له موازنة من أجل االفادة 
من الفائض الذي حتقق من عائدات 

النفط«.
وكانت اللجنــة القانونية النيابية 
قد حذرت من إنفاق جميع الفائض 
خــالل العــام احلالــي، داعية إلى 
من  للطوارئ  صنــدوق  في  وضعه 
أجل مواجهة أي حالة اســتثنائية 
متــر بالبالد وعــدم تكــرار ضعف 
املوقــف املالي الذي حصــل اثناء 
تراجع اسعار النفط إلى مستويات 

قليلة للغاية.

المالية النيابية: الحكومة ستحسم مناقشة القانون األسبوع الحالي وتحيله للبرلمان

توقعات بإقرار الموازنة في منتصف الشهر 
المقبل بـ 140 تريليون دينار

انكماش في االنشطة االقتصادية 
6والتجارية جراء ارتفاع سعر الدوالر أوروبا تتجنب االنهيار وترجيحات 
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بغداد - الصباح الجديد: 
شدد رئيس اجلمهورية عبد اللطيف 
جمال رشــيد امس االثنــني، على أن 
العراق حكومة وشعباً سيبقى ثابتا 
الشعب  الداعم حلقوق  موقفه  على 

الفلسطيني.
وذكــر مكتب رئيــس اجلمهورية في 
بيــان ان »االخير اســتقبل في قصر 
بغــداد، ممثل الرئيس الفلســطينّي 
املركزيــة حلركة  اللجنة  أمني ســر 
للشــباب  األعلى  اجمللس  رئيس  فتح 
والرياضــة الفريق جبريــل الرجوب، 
وفي مســتهل اللقــاء الذي حضره 
عقل  احمد  الفلســطيني  السفير 
رئيس اجلمهورية  املرافق، أكد  والوفد 
موقف العراق الثابــت جتاه القضية 

الفلسطينية«. 
وأعــرب، الرئيس »عن حــرص العراق 
الدائم على تقدمي املساعدة في دعم 
القضية الفلســطينية ، كما أشار 
إلى أن »احلكومة العراقية تعزز العمل 
الفلسطينية  احلكومة  املشترك مع 
في دعم قضيتهــا العادلة«. وحتدث 
األوضــاع  مجمــل  تطــورات  عــن 
فــي العــراق، وخصوصــاً املتعلقة 

الذي  واالقتصادي  األمني  باالستقرار 
مير به البلد، ومبا يساعد احلكومة على 
تنفيذ واجباتها فــي تقدمي اخلدمات 
في  طموحاتهم  وحتقيق  للمواطنني 

العيش الكرمي.
وفــي هــذا الســياق، أشــار رئيس 
اجلمهورية إلــى أن »العراق مّر بكثير 
أن  واملشــاكل«، موضحاً  احلروب  من 

»السالم هو ما يحقق االزدهار«. 
الرجوب  »جبريــل  نقل  جانبــه،  من 
محمود  الفلسطيني  الرئيس  حتيات 
عبــاس وتهانيــه مبناســبة النجاح 
املتميز الفتتــاح بطولة كأس اخلليج 
فــي البصرة، مشــيراً إلــى أن«هذا 
النجاح هو حدث مهم وبداية حيوية 
لعــودة الرياضة العراقية، ومؤكداً أن 
هذا دليل على االستقرار األمني الذي 

يعيشه العراق«. 
الرجوب تقدير  الفريق جبريــل  وأكد 
للمواقف  وشعباً  فلسطني حكومة 
للقضية  الداعمة  للعراق  التاريخية 
ملطالب  ومســاندتها  الفلسطينية 
الفلســطينيني، معرباً عن أمل بالده 
توحيد  في  ومساعدته  العراق  بدعم 

املوقف الفلسطيني.

بغداد - الصباح الجديد: 
امس  العراقي  املركــزي  البنك  أعلن 
االثنــني، افتتاح منفــذاً لبيع الدوالر 
في مطــار بغداد الدولي. وذكر البنك 
املركزي في بيــان أن »البنك املركزي 
العراقــي افتتح منفــذ جديد لبيع 
للمســافرين في مطار  نقداً  الدوالر 
بغــداد الدولــي عن طريــق املصرف 
العراقي للتجــارة )TBI(«، مؤكداً أنه 
»سيتم املباشرة بالبيع بدءا من اليوم 

الثالثــاء للمســافرين وبحد أقصى 
(5000( دوالر امريكي«. وأشــارالبيان 
إلى أن »املركزي العراقي قام في وقت 
سابق بتوســيع عدد منافذ املصارف 
لبيع العملة األجنبية من 20 مصرف 
املصارف املشمولة  ليشــمل جميع 
والراغبة بعد النجــاح الذي حققته 
مبادرته لتعزيز استقرار سعر العملة 
في األسواق احمللية«. وأكد ان »األرتفاع 

في سعر الصرف حالة مؤقتة«. 

بدءا من اليوم..منفذ في مطار 
بغداد لبيع الدوالر الى المسافرين

 نحرص دوما على دعم القضية 
الفلسطينية وتعزيز العمل المشترك

رئيس الجمهورية:

خبير يوصي الحكومة والبرلمان بجعل سعر
 برميل النفط في الموازنة 45 دوالرًا

سعر 65 المقترح لها »يفيد السراق«.

بغداد - الصباح الجديد: 
دعا اخلبيــر النفطي حمزة اجلواهري 
امــس االثنــني، احلكومــة والبرملان 
العراقي وضع سعر 45 دوالرا لبرميل 
النفط في موازنة عام 2023، محذراً 
مــن أن الســعر املقتــرح 65 دوالراً 
للبرميل في املوازنة »يفيد السراق«.

وقــال اجلواهــري فــي تصريحــات 
صحفيــة إن »املواجهــة بني أوبك+ 
والدول الصناعية الكبرى في العالم 
أصبحــت معلنة وليســت خافية 
على أحد، فهــي مواجهة ذات طابع 
اقتصادي- سياسي، واعتبرها الغرب 
مسألة أمن قومي، فهي بهذه احلالة 

مواجهة جدية وســتكون نتائجها 
واضحــة للعيان خالل هــذا العام، 

يجب أن تؤخذ باحلسبان«.
واضــاف ان »أوبــك+ لديهــا أدوات 
الستمرار أســعار النفط عند سعر 
منصــف للطرفني وهــو بحدود 80 
دوالراً للبرميل، أما دول الغرب بقيادة 
أمريكا جتد ان الســعر املنصف هو 
بحدود 60 دوالراً، وهو السعر نفسه 
الذي وضعته أمريكا واالحتاد األوروبي 
على روسيا كسقف لسعر النفط«.
»أوبــك+ ليس بقوة  ان  الى  واشــار 
الغــرب عموما والــدول الصناعية 
الكبــرى، اي انه صراع ما بني طرفني، 

طرف قوي جدا وآخر ضعيف نسبيا، 
وهذا يعني ان السعر سوف يستقر 
عنــد 60 دوالراً للبرميل ان عاجال او 

آجال«.
ولفت الى ان »العراق على وفق هذه 
يبيع نفطه مبعدل  األسعار ســوف 
ســعر ال يزيد عن 55 دوالراً للبرميل 
ألن اجلــزء األكبر من النفط العراقي 
هو ثقيل أو متوسط وكذلك نسبة 

الكبريت فيه عالية«.
انه »السعر االفتراضي للنفط  وبني 
باملوازنــة يجب أن يكــون 45 دوالراً، 
وما زاد عن ذلك مــن أموال يجب أن 
حتّول إلى صندوق التنمية املستدامة 

من خالل تشــريع نص فــي املوازنة 
يقضي بتحويل هذه األموال إلى هذا 
الصندوق شهريا، أما إذا كان السعر 
اقل من 45 خالل اي شهر فإن العجز 
يجــب أن يغطى مــن مدخرات هذا 

الصندوق«.
ولفــت اجلواهــري الــى ان »وضــع 
ســعر 65 دوالرا للبرميل في موازنة 
2023 هو امر غيــر صحيح«، مبينا 
ان »االصــرار على هذا الســعر هو 
يفيد الســراق ألن حجم االموال في 
املوازنة ستكون كبيرة وكلما كبرت 
املسروقة  االموال  فان  املوازنة  حجم 

ستكون اكبر«.

اضرار فادحة للبيئة جراء قطع االشجار ألغراض التدفئة
بعد عجز حكومة االقليم عن تأمين الوقود الالزم للمواطنين 

السليمانية - عباس اركوازي:
احلــق جلــوء املواطنني فــي االقليم 
الســتخدام احلطب الغراض التدفئة 
اضــرار فادحة بالبيئة فــي االقليم، 
وذلك عقب فشــل حكومة االقليم 
تســتخدم  التي  احملروقات  تأمني  في 

الغراض التدفئة.
وقــال عضــو جلنــة توزيــع النفط 
عمر،  سالم  الســليمانية  مبحافظة 
ان حكومــة االقليم لم تقم حلد االن 
ونحن ندنو من نهاية فصل الشــتاء، 
بتوزيع النفط فــي مراكز احملافظات 

باالقليم.
واضــاف عمر في تصريــح للصباح 
اجليــد، ان محافظــة الســليمانية 
لها  التابعة  والنواحــي  واالقضيــة 

بحاجة الى 110 مليون لتر من النفط 
االبيض سنويا لتأمني احتياجاتها من 
وقود التدفئــة، بينما قامت حكومة 
االقليــم حلد االن بتوزيــع 19 مليون 
و600 الف لتر مببلــغ 103 الف دينار 
لكل برميــل، في املناطــق اجلبلية، 
وهو ما اكد انه ال يكفي لسد حاجة 
املواطنني، وخصوصاً في املناطق التي 
تنخفــض فيها درجات احلــرارة، الى 

اكثر من عشر درجات حتت الصفر.  
واكــد عمــر، ان مركــز محافظتي 
الســليمانية وحلبجــة بحاجة الى 
110 مليون لتر مــن النفط األبيض، 
لتأمــني برميــل واحد لــكل عائلة، 
الــى انه رغم توجيــه العديد  الفتاً 
من املطالبات والنــداءات، اال اننا لم 

نتلق اي رد واقعي مــن وزارة الثروات 
الطبيعية.

بــدوره قــال حتســني محمــد وهو 
بنجوين مبحافظة  مواطن من قضاء 
اجلديد«لقد  للصباح  الســليمانية، 
جلأت الى اســتخدام مدفأة احلطب، 
بعد ان فقدنا االمــل بتأمني النفط 
االبيض من قبــل حكومة االقليم«، 
الصعد  على مختلف  »فشلت  التي 
في تامني احتياجات سكان القرى من 

خدمات وكهرباء ووقود«.
واضــاف، »لقد دفع بنــا االنخفاض 
الكبير في درجات احلرارة، الى اللجوء 
الى الســبل التقليدية القدمية، في 
تأمني وســائل التدفئــة، وذلك عبر 
قطع االشــجار، واســتخدام املدفأة 

التي  الكبيرة  االضرار  رغم  اخلشبية، 
ندرك بان ذلك يلحقهــا بالبيئة في 

كردستان«.
بدورها اعلنت مديرية شرطة الغابات 
في السليمانية عن اعتقال نحو 700 
واحليوانات خالل  البيئة  على  متجاوز 

عام 2022في السليمانية.
وقــال مدير اعالم مديرية شــرطة 
غابات الســليمانية العميد هيمن 
كمرخــان للصبــاح اجليــد، انه مت 
اعتقــال قرابــة 700 متجاوز على 
البيئــة واحليوانات، والــذي اوضح 
انهم تســببوا في تضرر أكثر من 
والغابات،  األراضــي  من  دومن   1500
بينهم 110ألقــي القبض عليهم 

بتهمة قطع األشجار.

بغداد - الصباح الجديد: 
أكد رئيس مجلس الوزراء القائد 
العــام للقوات املســلحة امس 
األمن  تدعيــم  اهمية  االثنــني، 
اجملتمعــي، وفيما أشــار الى أن 
الشــرطة أداة القانــون، ثمــن 
البالد  دورها في إشاعة استقرار 

وسالمها.
احلفل  خــالل  الســوداني  وقال 
املركــزي بذكرى تأســيس عيد 
الشرطة 101 في مؤمتر صحفي 
إن »الشــرطة العراقيــة يقاس 
عمرهــا بعمر الدولــة العراقية 
وهي جزء من قدرة شــعبنا على 

حفظ متاسكه«.
وأضاف الســوداني أن »شــعبنا 
العراقي اليوم يعيش أفضل أيام 
تضحيات  بفضل  احلقوق  حفظ 
جســام قدمهــا شــهداء من 
أداة  وهي  الشــرطة  أبناء سلك 
»برنامجنا  أن  وتابــع   ، القانون«. 
احلكومــي شــدد علــى أهمية 
واإلنسان  اجملتمعي  األمن  تدعيم 

العراقي غاية أهدافنا، ولن ندخر 
ووزارة  الشــرطة  بدعــم  جهدا 

الداخلية«.
رجــال  الســوداني،  وطالــب 
الداخليــة علــى وضــع خدمة 
العراق والعراقيني نصب أعينهم، 

فيما أشــار الى أنه »يجب على 
وبني   ، القضاء«.  الشرطة إسناد 
ان »هــذه األعوام مــن عملكم، 
كانت مســار إنفاذ القانون، ويد 
العدالة التــي حتفظ للمجتمع 
ســلَمه وأمَنه، وحتفــظ احلقوق 

للنــاس، وتطّبق املســاواة أمام 
الشــرطة  كانت  حيث  القانون، 
شعبنا  قدرة  من  جزءاً  العراقية، 
على حفظ متاســكه، رغم كل 
التحّديــات اخلطيــرة التي مّرت 
بها الدولــة العراقية، ورغم كل 

األهلي،  اخلراب للسلم  ُمسبباِت 
ســواٌء ما تركته الدكتاتوريُة أو 
ما خّلفتــه احلــروب وانحرافات 
مّرت  حقــب  عبــر  الُســلطة، 

شديدة الوطأة على شعبنا«.
أنه »عبر هذه األعوام  ولفت الى 
من وجود هذا اجلهــاز التنفيذي 
األعراف  ترســيخ  جــرى  املُهم، 
واألخالقية،  الُشرطية  والتقاليد 
وتبلــور دورُكــم وفــَق القانون، 
احلاكم  إرادة  النظر عــن  بصرف 
عبر ِحَقب السنني، وإن شعبكم 
اليوم، ينعم بالسلم واالستقرار 
واألسواق  واملدينة  الشــارع  في 
واملؤسســات، بفضل تضحياٍت 
قّدمها شــهداٌء بــررة، من أبناء 
سلك الشــرطة، بذلوا أرواحهم 
وَصوِن  واإلرهــاب،  اجلرميــة  لردع 

حياتنا اليومية«
»ُمراعاة  أن  الى  السوداني  وأشار 
حقــوق اإلنســان فــي أدائكم 
لواجباتكــم وفــق القانون، هو 
ثابــت لعملنا وعملكم،  منهج 

خدمة شــعبنا غايــة ما نصبو 
إليه، وهو ما يتحتم على األبطال 
فــي وزارة الداخليــة أن يضعوه 

نُصب أعينهم«.
الســوداني: »تضطلــع  وتابــع 
الشرطة العراقية اليوم بواجبات 
الناس  بوثائــق  تتعّلق  عديــدة، 
اجلرمية  الشــخصية، ومكافحَة 
وإســناد القضاء، لهذا فإن دعم 
الكفاءات  واعتماد  التخصصات 
الشــابة من بني أولويات خّطتنا 
احليوي،  القّطــاع  بهذا  لالرتقاء 
وســتكون أبواُب هــذا املضمار 
اخلدمي، مفتوحًة لشباب العراق 
وشــاباته، مــن أجــل التنافس 

خلدمة هذا الشعب الكرمي«. 
الصبــاح اجلديد، تســتثمر هذا 
اليوم األغر لتعبــر عن تقديرها 
الكبيــر جلهاز الســاهرين على 
مصاحلهــم  و  النــاس  أرواح 
في  واالمــن  الســالم  وتأمــني 
بيومهم  وتهنأهم  البــالد،  ربوع 

األغر. 

السوداني: الشرطة أداة القانون وبفضلها يعم 
السالم واالستقرار في شوارع ومدن البالد

رئيس التحرير واسرة الصباح الجديد تهنيء الساهرين في عيدهم 101 تقريـر

بغداد - الصباح الجديد: 
االســتثمار  جلنة  وصفــت 
النيابيــة، أســعار شــقق 
ســكنية فــي العاصمــة 

بغداد بـ«اخليالية«.
وقــال نائب رئيــس اللجنة 
امس  الســعبري  حســني 
االثنني : »رصدنا وجود أسعار 
لشــقق ســكنية بأسعار 
خيالية بــل حتى أغلى من 
العاصمة  فــي  املوجــودة 

اليابانية طوكيو«.
دفعنا  األمــر  »هذا  وأضاف 
الى املطالبة بوضع تسعيرة 
مع  الســكنية  للوحــدات 
واملواد  الفني  الوضع  مراعاة 

الداخلة في البناء«.
الســعبري علــى  وشــدد 
ربح  هامش  وضــع  »ضرورة 
اســعار  وتثبيت  معقــول 
بعدهــا  ويتــم  الوحــدات 
االعالن عن املشاريع لتعرض 
بأســعار معقولــة علــى 

املواطنني«.
ويعزو مراقبون ارتفاع أسعار 
بغداد-بنســبة  عقــارات 
جتــاوزت %50 لتزيــد عــن 
أســعار مثيالتها في بلدان 
عمليات  وجود  مجاورة-إلى 
تبييض أموال، ال سيما بعد 
الشخصيات  من  عدد  إدراج 
واألطــراف النافــذة علــى 
اخلزانة  وزارة  عقوبات  قوائم 
األميركيــة، مما دفعهم إلى 
عبر  اســتثماراتهم  تغيير 
شراء العقارات بدل تهريبها 

خارج البالد.
األجهزة  دور  تراخــي  وحّول 
الرقابية وغيابها في العراق 
بعــد عــام 2003 العقارات 
بيئة مالئمة لغســيل  إلى 
األمــوال عن طريق شــراء 
العقارات واألراضي الزراعية؛ 
العاصمة  عقارات  جعل  مما 
هدفا للمتهمني بالفســاد 

وسرقة املال العام.

بعد استغاللها لتبييض األموال

مطالبة نيابية بتسعير 
شقق المشاريع السكنية: 

اغلى من طوكيو



محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشــف أمني بغداد عمار موسى 
امس االثنــني عن تفاصيل جديدة 
ملشــروع قناة اجليش فــي جانب 
الرصافــة، فيمــا أشــار إلى أنه 
سيتضمن ألعاب أطفال ومناطق 

ترفيهية.
وقال موسى إن “األمانة تعمل على 
إعادة تأهيل مشــروع قناة اجليش 
الذي ميتد بطول 22 كيلومتراً في 
وأضاف،  ببغداد”.،  الرصافة  جانب 
أنه” متَّ تسوية العقد مع الشركة 
املنفــذة 2015 مبوجب قــرار 347 
التي مر بها  املالية  األزمة  بسبب 

البلد”.
وأشار إلى أن” األمانة عملت على 
تقســيم القنــاة وزراعتها على 
وفق الدوائــر البلدية التي مير بها 
املشــروع”، موضحا ان “املشــروع 
سيشمل ألعاباً لألطفال ومناطق 
وفق  للمشاة  ترفيهية وجســوراً 
اإلمكانيات  الذاتية واملوارد املتوفرة 

لدوائر األمانة “.
وتابع، أن “األعمال الزراعية وألعاب 
أن  إلى  اكتملــت”، الفتاً  األطفال 
على  تتم  املشــروع  في  “األعمال 
واردات  من  املتوفــرة  األموال  وفق 

البلديات”. 
عــام 2011 أطلقــت أمانة بغداد 
جانبي  أراضي  لتطوير  مشــروعا 
بقيمة  بالعاصمة،  اجليــش  قناة 
146 مليــون دوالر )نحو 175 مليار 
تنظيف  يشــمل  عراقــي(  دينار 
مجرى القناة التي متتد ملســافة 
بغداد،  قلــب  في  كيلومتــرا   22
وتعبيدها باإلســمنت، وإحاطتها 
واجلســور،  املعبــدة  بالطــرق 
وتشــجيرها. ويتضمن املشــروع 
على طول طريق  للترفيه  مناطق 
القناة، وحدائق، ومسابح، ومرسى 
أخرى  وخدمات  ومسارح،  للزوارق، 
متنوعــة وفق مواصفــات عاملية 
كان من شأنها تغيير واقع مناطق 
والثانية،  األولى  والصدر  الشعب، 
والبلديات،  والفضيليــة،  واألمني، 
و9 نيســان، والعبيــدي، وحي أور، 
الواقعة شرقي القناة والتي تعرف 

بفقرها وسوء خدماتها.
كان مــن املفتــرض أن ينجز هذا 
املشــروع خالل عــام واحد، لكن 

أعــوام وصرف   10 وبعــد مــرور 
)تريليون و200  املليــار دوالر  قرابة 
مليــار دينار( على وفــق تقديرات 
رئيس الوزراء الســابق مصطفى 
كبيرة  أجــزاء  مازالت  الكاظمي، 
من املشروع مجرد مكب للنفايات 

وساحات خاوية معظمها جرداء.
فعقب زيارته إلى موقع مشــروع 
القنــاة منتصــف يناير/كانــون 
الثاني 2021، قــال الكاظمي في 
بيان صدر عن مكتبه إن الفســاد 
وســوء اإلدارة منعا إجناز مشروع 
تأهيــل وتطويــر مشــروع قناة 
اجليــش في بغداد، دون أن يشــير 
إلى اجلهات املقصرة واملتســببني 
بالفســاد وســوء اإلدارة، أو يقدم 
تفاصيل أكثر عــن كيفية إهدار 

املبلغ الضخم الذي ذكره.
“حلما”  اجليش  قنــاة  تطوير  كان 
ســنوات  العاصمة  أبناء  انتظره 

دون أن يرى النور، فهذه القناة التي 
مت إجنــاز مرحلتها األولى في عهد 
أول رئيــس وزراء فــي اجلمهورية 
 )1963 1958-( قاسم  الكرمي  عبد 
وافتتحهــا فــي يوليو/متوز1961، 
تعد من املشاريع التي لها دالالت 
اخلدمي  بطابعها  ومعنوية  رمزية 
والترفيهي خصوصا ألبناء شــرق 
الفقيرة. ويقع  املناطق  القناة من 
مشــروع القناة في قلــب بغداد 
وعلى امتــداد 22 كلم، وكان من 
املفتــرض أن يتضمن 17 جســرا 
للمشــاة و12 شــالال و46 منفذ 
رّي، إضافة إلى املساحات اخلضراء 
واحلدائــق متكاملة املرافق، لكنه 
يزال مهجورا ومجرد ركام رغم  ال 
مليون   146 مــن  أكثر  تخصيص 
دوالر )قرابة 175 مليار دينار عراقي( 
10 ســنوات صرف  لتطويره قبل 
منها أكثر من ثلثــي املبلغ، كما 

تثبت وثائق حصرية حصل عليها 
معد التحقيق.

أعلنت أمانة العاصمة عام 2011 
عن توقيع عقد تطوير قناة اجليش 
عبــر أمني بغــداد حينهــا صابر 
العيســاوي مع شركة “املقاولون 
العرب” املصرية وشــركة “الغري” 
جنسيتها  رغم  واألخيرة  األردنية، 
املوثقة فــي العقــد فإنها تعود 
جملموعة “العاصم” وهي مجموعة 
األعمال  لرجــل  تابعة  شــركات 

العراقي املعروف عصام األسدي.
وحصلت شــركة األســدي زمن 
للمالكي  الثانية  الوزراء  رئاســة 
)2014-2010( على عقود جملموعة 
املشــاريع ضمن مشــروع  مــن 
ومنها  العربية  للقمة  االستعداد 
تطوير قناة اجليــش، ووّقع العقد 
146 مليون  حينها مببلــغ جتــاوز 
دوالر )نحــو 175 مليار دينار( ومدة 

وبواقع  يوما   360 إجناز ال تتجــاوز 
عمل يبلغ 24 ســاعة يوميا، كما 
تظهــر تفاصيل نســخة العقد 
التي حصلــت اجلزيــرة نت على 
نسخ حصرية منها. ومنذ البداية 
كانت لدى أعضــاء في احلكومة 
احمللية حملافظة بغــداد اعتراضات 
على تنفيذه مــع القطاع اخلاص 
ومببالغ مرتفعة رغــم وجود دوائر 
بلديــة تابعة لألمانــة بإمكانها 
تنفيذ املشــروع حســب األجزاء 
التي تقع ضمن مساحات عملها، 
كما يؤكد عضو جلنة اخلدمات في 
مجلس احملافظة ماجد الساعدي.

“هذا  إعداد  أن  الســاعدي  ويؤكد 
نظرا  يكن مكتمال  لم  املشــروع 
لوجود خلل في اخملططات والكلف 
التقديرية والدراســات املعدة من 
قبل األمانة قبــل طرحه، بل متت 
إحالته إلى شركة املقاولون العرب 

التي لم تكن متخصصة مبشاريع 
التي  والبلدية  التحتيــة  البنــى 
تقوم بها كوادر األمانة نفســها 
منذ عقود، وتشــمل تطوير قناة 
اجليــش، وترتبط مــع دوائر بلدية 
على طول خط القناة، وهي بلدية 
الشعب، والصدر األولى، والثانية، 

والغدير، وبغداد اجلديدة”.
ويضيــف “كان من األولى أن ينفذ 
املشــروع من قبل الدوائر البلدية 
واملشــرفة  بغداد،  ألمانة  التابعة 
والعمرانية  البلدية  اخلدمات  على 
للمناطق املطلة على القناة والتي 
متتلك املالكات املتخصصة، حيث 
كان من األولى أيضا توزيع األموال 
املقابلة  البلدية  الدوائر  تلك  على 
30 مليون دوالر  للقناة مبنح مبلغ 
لكل دائــرة بلدية لتطوير جزء من 
مساحة مشــروع القناة التابعة 

لها”.

بغداد : علي شحونه الكعبي 
اجلبــوري مدير  املهنــدس عمار  ذكر 
عام املديريــة العامةللماء عن دخول 
الكبير في  الكــوت  مشــروع مــاء 
محافظــة واســط طور االســتالم 
االولــي وبطاقــة تصميميــة تبلغ 
١٠٠٠٠م٣بالساعة الفتا الى تشكيل 
جلنــة من املهندســني فــي املديرية 
العامــة للماء ومديرية ماء واســط 

ودائــرة املهندس املقيــم مع حضور 
ممثل شركة اوزنالر التركية وذلك لبدء 
فحــص وتدقيق اجراءات  االســتالم 
االولي ملشروع ماء الكوت الى مديرية 

ماء محافظة واسط .
واشــار اجلبــوري ان نســبة االجنــاز 
فــي املشــروع بلغــت ٩٨% ودخوله 
وقت  في  التجريبي  مرحلةالتشغيل 
ســابقا بضخ املاء، مؤكدا ان املديرية 

العامة للماء تسعى دائما الى ايجاد 
افضل احللول واملعاجلــات مع الدوائر 
ذات العالقــة في احملافظة لالســراع 
في افتتاح املشروع  منوها ان مشروع 
ماء الكوت الكبير يعتبر من املشاريع 
االســتثمارية واخلدمية في احملافظة 
الذي ســيوفر املاء الصالح للشــرب 
وفق  عاليــة  وبجــودة  للمواطنــني 

املواصفات القياسية .

 يذكــر ان املشــروع شــيد   علــى 
اشــراف  ومــن  دومن  مســاحة١١٠ 
اوزنالر  شركة  وتنفيذ  املديريةالعامة 
التركيــة وبكلفة ماليــة تقدر اكثر 
من ١٠٢ مليار دينار عراقي ويســهم 
في ســد حاجة املواطنني في قضاء 

الكوت بواقع 
٣٠٠ الف نســمة واجلهة املستفيدة 

هي مديرية ماء محافظة واسط . 

 بغداد ـ الصباح الجديد 
أعلنت وزارة التربية امس االثنني عدم وجود 

أي تعليق للتعليم اإللكتروني.
وقال املتحدث الرســمي باسم الوزارة كرمي 
الســيد، في تصريح صحفــي، إن “الوزارة 
عملت خالل األشــهر املاضية على تطوير 

الدوام  أن  اإللكتروني، الســيما  التعليــم 
حالياً حضــوري بنســبة 100 باملئة،” عاداً 
“التعليم اإللكتروني، سانداً ومكمالً له في 

جميع مدارس البالد”. 
وأكــد أنه “ال يوجــد أي تعليــق للتعليم 
اإللكتروني، وهو مستمر في أغلب املدارس 

من خالل الكروبات التعليمية اخلاصة بكل 
مدرســة وكل مرحلة”. ، وكشــف السيد 
عــن أن “هنــاك دمجاً لبعــض التفاصيل 
اإللكترونيــة مثــل الكروبــات والواجبات 
املرخصة من  واملنّصات  التربوي  والتلفزيون 

وزارة التربية”.

وذكر أن عمــل املنصات التربويــة من أبرز 
اإلجنازات التي حققــت جناحاً خالل األعوام 
املاضية الســيما خالل جائحــة كورونا” ، 
مشــيراً إلى أنه “لدى الوزارة تشكيل إداري 
مختص هــو )التعليم عن بعــد( واخملتص 
مبتابعة عمل املنّصات التعليمية بالتنسيق 

مع اخملتصني باعتبــار أن جتربة التواصل مع 
الطلبة جنحت خالل املدة السابقة، وبالتالي 
تقدم املسوغات الســتمرار هذا النوع من 

التعليم إلى جانب نظيره احلضوري”.
وبحســب مختصــني، فقد واجــه العراق 
التعليم  عمليــة  فــي  كبيــرة  حتديــات 

اإللكتروني، أهمها تراجع مســتوى تواصل 
الطلبة على األقل في الســنة األولى من 
املالكات  ومهارات  قدرات  وضعف  التجربة، 
التعليمية والتدريســية، وكذلك انعكاس 
التــي تعانيها  مشــكلة نقص الكهرباء 

البالد. 

بغداد ـ الصباح الجديد 
أحصت وزارة التخطيط عدد املدارس 
املســتمرة واملنجزة ضمــن املنهاج 
االستثماري وبرنامج تنمية األقاليم.
وذكر بيان للــوزارة أن “عدد املدارس 
املســتمرة واملنجزة ضمــن املنهاج 
االستثماري وبرنامج تنمية األقاليم 
بلغ )6706( مدارس، إذ توزعت املدارس 
احملافظات،  بني  واملنجزة  املســتمرة 
وبرنامج  االستثماري،  املنهاج  ضمن 

بواقــع:)1023(   األقاليــم  تنميــة 
مدرســة في بغداد و)641(  مدرسة 
فــي ذي قــار و)347(  مدرســة في 
نينوى  فــي  و)671(مدرســة  املثنى 
و)441(  مدرسة في الديوانية و)338( 
مدرسة في واسط و)565(  مدرسة 
في صالح الدين و)468(  مدرسة في 
األنبار و)471(  مدرســة في البصرة 
و )264(  مدرســة في ديالى و )280(  
مدرسة في ميسان و)386(  مدرسة 

في كركوك و)465(  مدرسة في بابل 
و)208(  مدارس فــي كربالء و)138(  

مدرسة في النجف.
وأضاف البيــان، أن “مقــدار العجز 
فــي األبنيــة املدرســية للمراحل 
بلغ  واملهني(  )االبتدائي-والثانــوي- 
)8578( مدرسة”، مشيراً إلى أن “عدد 
والثانوية  االبتدائية  األهلية  املدارس 
بلغ )2884( مدرســة، احتلت بغداد 
املركــز األول بواقع )902( مدرســة 

 )566( بواقع  البصــرة  تلتها  أهلية، 
مدرسة، ثم جاءت ذي قار ثالثاً بواقع 
فيما جاءت  أهلية،  )238( مدرســة 
ميســان باملرتبة األخيــرة في عدد 
)27( مدرسة  بواقع  األهلية  املدارس 

فقط”.
وتابع أن “عــدد املدارس املتلكئة بلغ 
و)31( مدرســة، بضمنهــا   )1000(
التربية  وزارة  ملشروع  مدرسة   )844(

رقم )1(”.

التخطيــط  “وزارة  أن  وأوضــح، 
شــخّصت مــن خــالل املتابعــة 
امليدانية، املشــاكل واملعوقات التي 
تواجه تنفيذ مشــاريع املدارس في 
مشاكل  اغلبها  في  وكانت  العراق، 
تعاقدية، وفنيــة ومالية، فضالً عن 
جتــاوز األهالي على بعــض األبنية” 
،الفتاً الى أن “وزارة التخطيط، أوصت 
بإعــادة النظر بأســاليب التعاقد، 
وحتديد أســباب تأّخر الشركات في 

تقييم  إجراء  مــع  املقاوالت،  تنفيذ 
مستمر للمشــروع، والتنسيق مع 
اجلهــات األمنية حلماية املشــاريع 
والكوادر املنفذة، مع تشــكيل جلان 
املستفيدة  اجلهات  من  مشــتركة 
واخلسائر  االندثار  نســب  حلســاب 
املشــاريع  توقف  نتيجــة  املاليــة 
لفتــرات طويلة، فضالً عــن اتخاذ 
اإلجراءات املناســبة بحق الشركات 

املتلكئة”.

مشروع ماء الكوت الكبير في طور االستالم االولي   

التربية تنفي تعليق التعليم اإللكتروني وتعده مكماًل للدوام الحضوري

التخطيط تحصي عدد المدارس المستمرة والمنجزة ضمن المنهاج االستثماري 

بغداد ـ الصباح الجديد 
نظم قســم إدارة اجلودة في وزارة 
التجــارة وبالتعــاون مع قســم 
تطوير  دائرة  في  التجاري  التدريب 
القطاع ورشــة عمــل للعاملني 
في كافة تشــكيالت الوزارة حتت 
لدعم  الوطنية  املبــادرة  عنــوان 

الطاقة وتقليل االنبعاثات.
واوضحــت الــوزارة في بيــان أن 
الورشــة جاءت تنفيذاً ملتطلبات 
الوطنية في دعم الطاقة  املبادرة 
عن  فضالً  االنبعاثــات،  وتقليــل 

بأهمية  املوظفني  وتثقيف  توعية 
متطلباتهــا  وحتقيــق  املبــادرة 
وكيفية ترشيد استهالك الطاقة 
وأســتغاللها بالشكل الصحيح 

واحلفاظ على البيئة.
واضافت الوزارة بأنه “ مت تشــكيل 
فرق فرعية في جميع تشــكيالت 
املواصفة  لغــرض تطبيق  الوزارة 
متطلبات  وحتقيــق  القياســية 
املبــادرة الوطنيــة التــي ترعاها 
األمانــة العامــة جمللس الــوزراء 
، مؤكــدة بــأن “ الــوزارة قدمت 

الدعــم الالزم لهــذه املبادرة من 
خالل سعيها املســتمر من أجل 
الطاقــة  الســتخدام  التحــول 
البديلــة )الطاقة الشمســية(، 
فقد قامت الوزارة بأعداد دراســة 
الطاقة  من  جانب  لتغذية  جدوى 
التخصيصات  ووضع  املستهلكة 

املالية لها.
 “ أن  بيانها  الــوزارة فــي  ولفتت 
الورشة تناولت شرح عدة محاور، 
املبادرة  متطلبــات  شــرح  منها 
الوطنيــة وتوصيــات اجتماعات 

الفريــق الوطني لدعــم الطاقة 
وتقليــل االنبعاثــات، إضافة إلى 
القياســية  املواصفــة  شــرح 
)٥٠٠٠١:٢٠١٨( اخلاصة بنظام إدارة 
الطاقة ، الفتتة إلى “ أن جناح إدارة 
األساس  بالدرجة  يعتمد  الطاقة 
على دعم اإلدارة العليا اضافة الى 
تضافر جهود جميع العاملني في 
الوزارة في تنفيذ هذا النظام الذي 
يطبق عاملياً بهدف تقليل الكلفة 
واحلفاظ  الطاقة  اســتهالك  في 

على البيئة.

بغداد ـ الصباح الجديد 
عقــدت دائرة العمــل والتدريــب املهني في 
وزارة العمل والشــؤون االجتماعية اجتماعا 
مع الدكتور محمد شــاكر رئيس مركز بغداد 
للطاقة  املتجددة واملســتدامة عضو اللجنة 
العليا فــي البنــك املركزي لصنــدوق دعم 

الطاقة في مقر الدائرة. 
وجرى خــالل االجتمــاع الذي حضــره مدير 
عــام دائرة التخطيــط واملتابعة فــي الوزارة 
حســني علي ومعــاون مدير الدائــرة عباس 

فاضل عباس  بحث ســبل التعاون املشترك 
في تشــغيل نســبة كبيرة من الباحثني عن 
العمل للتخفيف مــن ظاهرة البطالة،فضال 
عن مناقشة خطة ملشــروع تشغيل وتوفير) 
١٠٠٠٠٠( فرصة عمــل في مجاالت مختلفة 
على ان تتحمل دائرة العمل والتدريب املهني 
تدريب الفئات املســتهدفة من هذا املشروع . 
واشــار معاون مدير عام الدائرة عباس فاضل 
عبــاس الى ان الدائرة لها فروع تصل الى )٣٨( 
مركــزا تدريبيا موزعة في بغــداد واحملافظات 

قــادرة علــى تدريــب الباحثني عــن العمل 
واكســابهم املهارات الالزمــة التي تؤهلهم 
الســتالم مهامهم الوظيفية ال ســيما في 
القطــاع اخلاص،الفتــا الــى ان الدائرة متتلك 
قاعــدة بيانات رصينة تضم اعــداد الباحثني 
عن العمل ممن لديهم املؤهالت والشــهادات 
املطلوبة ملثل هكــذا وظائف،مبينا ان الدائرة 
مســتعدة للتعاون مع كافة االطراف وتقدمي 
املســاعدة املطلوبة الجناح املشروع في توفير 
فرص عمل لهؤالء الشباب الباحث عن عمل .

امانة بغداد تعتزم إعادة تأهيل مشروع قناة الجيش
بعد تسوية عقدها مع الشركة المنفذة

يتضمن مناطق ترفيهية والعاب لالطفال 

عام 2011 أطلقت 
أمانة بغداد مشروعا 
لتطوير قناة الجيش 

بقيمة 146 مليون 
دوالر )نحو 175 

مليار دينار( يشمل 
تنظيف مجرى القناة 

التي تمتد لمسافة 
22 كيلومترا في 

قلب العاصمة بغداد

ذي قار ـ الصباح الجديد 
أعلن محافظ ذي قــار محمد هادي موافقة 
رئيس الوزراء محمد شــياع السوداني على 
إنشاء محطة إنتاج بطاقة 3000 ميكاواط.

وقال احملافظ في بيان إن »املوافقة جاءت بناًء 
على الطلب املقدم مــن قبلنا ، بعد إكمال 
اســتحصال املوافقــات األولية وتخصيص 
املساحة املطلوبة« ، وأضاف »لدينا مسعى 
طمــوح إلنهاء معانــاة ابنــاء احملافظة من 
انقطاع التيار الكهربائي وحل أزمة الطاقة 

بشكل نهائي«.
وأشــار احملافــظ هادي إلــى أن »املشــروع 
يعتبر اهم مشــاريع احملافظة وأكبرها منذ 
تأسيسها حيث تبلغ قيمته 3 مليارات دوالر 
، وســيرفع إنتاج احملافظة من 850 ميكا الى 

3850 ميكا«. 

بغداد ـ الصباح الجديد 
االثنني عن  امــس  النفــط  وزارة  كشــفت 
مهامهــا لدعم اجلهد اخلدمــي في املناطق 
احملرومة، فيما أكدت توفير جميع املستلزمات 

األساسية إلجناح عمل اجلهد. 
وقال املتحدث باســم الــوزارة عاصم جهاد 
إن “وزارة النفــط متثل العمــود الفقري في 
اللجنة املشكلة للجهد اخلدمي والهندسي 
بوصفها وزارة ســاندة وداعمة وتعمل على 

ثالثة محاور مهمة”. 
وأضاف أن “احملور األول يتعلق بتوفير احملروقات 
واملشتقات النفطية والزيوت جلميع املركبات 
واملعدات اخلاصــة باجلهد يوميــاً في بغداد 
واحملافظات، فضالً عن توفير مادة االســفلت 
إلكساء الطرق حسب اخلطط وبرنامج اجلهد 

اخلدمي والهندسي”.
وأشــار الى أن” احملور الثاني يتعلق باملشاركة 
في اجلهد الهندســي واخلدمي في منطقة 
سبع البور على اعتبارها من املناطق احملرومة 
من خالل الدعم في تعبيد الطرق”، مبيناً أن 
“احملــور الثالث يتعلق بتوفيــر ورش الصيانة 
جلميــع املركبــات واآلليات اخلاصــة باجلهد 
الهندســي اخلدمي من حيث اإلدامة وتوفير 

األدوات االحتياطية إلدامة عمل اآلليات”.
وتابــع أن” الــوزارة وفرت جميــع متطلبات 
العمل للجهد اخلدمي والهندســي، وهناك 
متابعــة حثيثة من قبل نائــب رئيس الوزراء 
لشــؤون الطاقة ووزير النفط لدعم واسناد 

وإجناح اجلهد اخلدمي والهندسي”. 

الديوانية ـ الصباح الجديد 
أعلنــت احلكومــة احملليــة فــي محافظة 
الديوانية املباشــرة بتوزيع وجبة جديدة من 
قطع األراضي الســكنية بني ذوي الشهداء 

واحلشد الشعبي.
وقال محافظ الديوانية زهير علي الشعالن 
إن “احلكومــة احمللية في محافظة الديوانية 
باشــرت بتــوزع وجبــة جديدة مــن قطع 
األراضي السكنية بني ذوي الشهداء واحلشد 
الشــعبي بحضور جلنة يتراسها قائممقام 
الديوانية ورئيس مؤسســة الشهداء ومدير 
بلديــة الديوانية ومدير قســم األمالك في 

ديوان احملافظة”.
وأضــاف، أن “اللجنة مســتمرة فــي توزيع  
قطع األراضي السكنية على شكل دفعات 
متقاربة للشرائح املشمولة واملستحقة من 
أبنــاء احملافظة وفق الضوابــط والتعليمات 

املعتمدة”.

إنشاء محطة النتاج 
الكهرباء بطاقة 3000 

ميكاواط في ذي قار

النفط العمود الفقري 
للجهد الخدمي في 
المناطق المحرومة

توزيع وجبة جديدة من 
قطع األراضي السكنية في 
الديوانية لذوي الشهداء 

تنظيم ورشة عمل حول المبادرة الوطنية
 لدعم الطاقة وتقليل االنبعاثات

بالتعاون مع مركز بغداد للطاقة المتجددة والمستدامة

»التدريب المهني« تبحث سبل تشغيل نسبة
 كبيرة من الباحثين عن عمل
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متابعة ـ الصباح الجديد:

أثار اقتحام مئات من مناصري الرئيس 
املتطرف  اليميني  السابق  البرازيلي 
األحد،  االول  امس  بولسونارو،  جايير 
مقــار الكونغرس واحملكمــة العليا 
برازيليا،  الرئاسي في  بالنالتو  وقصر 
بعد أســبوع علــى تنصيــب لويز 
إيناسيو لوال دا سيلفا رئيسا للبالد 
مواقــف دولية منــددة بـ”الهجمة 

على الدميقراطية”.
ونــدد عدد مــن دول العالــم بينها 
الواليات املتحدة وفرنســا وإيطاليا 
ودول أميــركا الالتينيــة باالقتحام، 
املتظاهرين  البرازيــل  وصفت  فيما 

بـ”اخملربني الفاشيني”.
دان الرئيس البرازيلي لويز إيناســيو 
األحد  االول  امــس  دا ســيلفا  لوال 
فاشــيني” مقار  “مخربني  اقتحــام 
الكونغرس واحملكمــة العليا وقصر 

بالنالتو الرئاسي في برازيليا.
وقــال لــوال “ســنجدهم كلهــم 
وســيعاقبون جميعا”، مشددا على 
أن “الدميوقراطيــة تضمــن حريــة 
التعبير، لكنها تتطلب أيضا احترام 

املؤسسات”.
وأضاف “ما فعله هؤالء اخملربون، هؤالء 
الفاشــيون املتعصبون... لم يسبق 
له مثيل فــي تاريخ بالدنــا. أولئك 
االحتجاجات(  )هــذه  الذين مولــوا 
األعمال غير  ثمن هذه  ســيدفعون 

املسؤولة وغير الدميوقراطية”.

من جهته، قال وزيــر العدل واألمن 
العام فالفيو دينو على تويتر إن “هذه 
احملاولة العبثية لفرض إرادة بالقوة لن 
الفدرالية  تسود. حكومة املقاطعة 
)برازيليا( سترسل تعزيزات، والقوات 

التي لدينا تتحرك”.

الواليات املتحدة
وصف الرئيــس األميركي جو بايدن 
األحد الهجوم الذي شــنه مؤيدون 

لبولسونارو بأنه “شائن”.
وكتب بايــدن “أدين االعتــداء على 
الســلمي  والتداول  الدميوقراطيــة 

للسلطة في البرازيل.
الدميوقراطية  “املؤسســات  وأضاف 
الكامل،  بدعمنا  حتظــى  البرازيلية 
وإرادة الشــعب البرازيلــي يجب أال 
تقوض. إنــي أتطلع إلــى مواصلة 

العمل مع لوال”.
وكتب وزير خارجيته أنتوني بلينكن 
على تويتــر أن “اســتخدام العنف 
ملهاجمة املؤسســات الدميوقراطية 

يبقى على الدوام أمرا غير مقبول”.
بدوره، كتب مستشار األمن القومي 
في البيت األبيض جيك ســوليفان 
على تويتر “الواليات املتحدة تدين أي 
في  الدميوقراطية  لتقويض  محاولة 
الوضع  يتابع  بايدن  الرئيس  البرازيل. 

من كثب”.

املكسيك
أندريس  املكســيكي  الرئيس  أعرب 
مانويل لوبيز أوبرادور عن دعمه للوال. 

االنقالب  تويتر “محاولة  وكتب على 
وغير  البرازيــل مســتهجنة  فــي 

دميوقراطية”.
وأضاف “لوال ليس وحده، هو يحظى 
التقدميــة لبالده  القــوى  بدعــم 

واملكسيك واألميركيتني والعالم”.

األرجنتني
وقــال الرئيــس األرجنتينــي ألبرتو 
فرنانديز عبــر تويتر إن “دعمه ودعم 
الشــعب األرجنتينــي للــوال غير 

مشــروط في مواجهة هذه احملاولة 
االنقالبية”.

تشيلي
قال الرئيس التشيلي غابرييل بوريك 
عبــر تويتر إن “احلكومــة البرازيلية 
حتظى بدعمنا الكامل في مواجهة 
هــذا الهجوم اجلبــان والدنيء على 

الدميوقراطية”.
ودعــت احلكومــة التشــيلية من 
جهتهــا إلى عقد جلســة خاصة 

الدول  الدائم ملنظمــة  للمجلــس 
األميركية.

فنزويال وكوبا وبوليفيا
ودان الرئيــس الفنزويلــي نيكوالس 
“اجلماعــات  أســماه  مــا  مــادورو 
إلى  تسعى  التي  اجلديدة”  الفاشية 

إطاحة لوال من السلطة.
من جهتــه، أبدى الرئيــس الكوبي 
ميغيــل دياز كانيــل تضامنه، ودان 
أعمال مناهضة  بأنهــا  ما وصفها 

للدميوقراطيــة تهــدف إلــى “إثارة 
اإلرادة  احتــرام  وعــدم  الفوضــى 

الشعبية”.
بوليفيا  وزير خارجيــة  بدوره، قــال 
األحــداث في  إن  مايتــا  روخيليــو 
أميــركا  أن  أظهــرت  البرازيــل 
الالتينيــة تواجه حتديــا يتمثل في 
“الدفاع عــن دميوقراطياتنا عبر منع 
والعنف  الكراهية  خطــاب  انتصار 
املناهضة  بني األشــقاء واألعمــال 

للدميوقراطية”.

االحتاد األوروبي
وأعرب رئيس اجمللس األوروبي شــارل 
ميشــال عــن “إدانتــه املطلقــة” 
القتحام مئات من أنصار بولسونارو 
والرئاسة واحملكمة  مقار الكونغرس 

العليا في برازيليا.
الكامل  “الدعم  تويتــر  وكتب على 
للرئيس لوال دا سيلفا الذي انتخبه 
بشكل دميوقراطي ماليني البرازيليني 

بعد انتخابات نزيهة وحرة”.
اخلارجية  السياسة  وعبر مســؤول 
في االحتــاد األوروبــي جوزيب بوريل 
عن التأييد نفســه، قائال إنه شعر 
بـ”الذهول” جــراء أعمال “املتطرفني 
العنيفــني”. وكتــب علــى تويتــر 
ستســود  البرازيلية  “الدميوقراطية 

على العنف والتطرف”.
بدورها، قالت رئيسة البرملان األوروبي 
روبرتا ميتســوال إنهــا “قلقة جدا”. 
وكتبت على تويتر باللغة البرتغالية 
“الدميوقراطية يجب أن حتترم دائما”، 

يقف  األوروبي  البرملــان  أن  مضيفة 
“إلى جانب” لوال “وكل املؤسســات 

الشرعية واملنتخبة دميوقراطيا”.

فرنسا
دعــا الرئيــس الفرنســي إميانويل 
ماكرون امس االول األحد إلى “احترام 
فــي  الدميوقراطيــة”  املؤسســات 
البرازيل، مشــددا على “دعم فرنسا 

الثابت” للرئيس لوال.
اخلارجيــة  وزارة  قالــت  بدورهــا، 
الفرنســية في بيان، إن باريس تدين 
بـ”أشــد العبارات” أعمــال العنف 
ضد ثالث مؤسسات دميوقراطية في 

البرازيل.
من جهته، اتهم املرشــح الرئاسي 
جان  الراديكالي  اليســاري  السابق، 
لوك ميالنشــون، عبر تويتر، “اليمني 
املتطــرف” البرازيلــي بـ”محاولــة 
االنقــالب ضــد الرئيس اليســاري 
اجلديد لوال، على شــاكلة ما فعله 

ترامب”.

إيطاليا
قالت رئيسة الوزراء اإليطالية جورجيا 
ميلوني على تويتــر إن الهجوم الذي 
شــهدته البرازيل “ال ميكن أن يتركنا 

غير مبالني”.
وأضافت الزعيمة اليمينية املتطرفة 
أن هجوما كهذا على مقار حكومية 
“غير مقبول وال يتوافق مع أي شكل 
الدميوقراطية”،  املعارضة  أشكال  من 
داعية إلى “عودة األمور إلى طبيعتها”.

إدانات دولية القتحام المؤسسات الديمقراطية في البرازيل

الثالثاء 10 كانون الثاني 2023 العدد )5052(

Tue. 10 Jan. 2023 issue )5052(

متابعة ـ الصباح الجديد:
ارتفعــت أســعار املــواد الغذائية 
واملالبس  اللحوم  مثل  األساســية 
فــي مصر مع  واألدويــة  والنقــل 
انخفــاض قيمــة اجلنيــه املصري 
املاضي مقابل  العام  بنسبة 36.5٪ 

الدوالر األميركي.
وتقــول صحيفة نيويــورك تاميز إن 
اجلنيه كان ثالث أسوأ عملة أداء في 
الســريالنكية  الروبية  بعد  العالم 
بلغ  األرجنتينــي، حيــث  والبيــزو 
التضخم مــا يقرب مــن ٪19 في 
نوفمبر املاضي ويتوقع االقتصاديون 

أن يرتفع إلى ٪25 بحلول مارس.
ومــع ارتفاع تضخم أســعار املواد 
الغذائيــة في مصر إلــى ٪30 في 
نوفمبر، اقترحــت احلكومة طريقة 
جديدة للحد من تأثير االرتفاع، هي 

تناول أقدام الدجاج.
إنها  للتغذية  القومي  املعهد  وقال 
“جيدة للجســم وامليزانيــة” ، قال 
املعهد الوطني للتغذية في منشور 

على Facebook في ديسمبر.
ومع ارتفاع األسعار، أصبح استيراد 
املواد الغذائية أكثر تكلفة بالنسبة 
احتكارها،  إلــى  أدى  مما  للحكومة، 
وفقــا للصحيفة التــي نقلت عن 
مسؤولني حكوميني قولهم إن اخلبز 
واألرز وزيــت الطهي باتت تفتقدها 

رفوف بعض املتاجر.
وقال رجب شــحاتة، رئيس قســم 
بالقاهرة،  التجارية  الغرفة  في  األرز 
إنــه كان هناك نقــص قصير في 

احلبوب في نوفمبر.
ويقــول كثير من املصريــني، الذين 
على  بالفعل  معظمهــم  يحصل 

اخلبــز واحلصــص الغذائيــة مــن 
يقللون من شــراء  إنهم  احلكومة، 
مجموعــة متنوعــة من الســلع 

واخلدمات وسط أزمة اقتصادية.
وقــال محمد وهبة، رئيس قســم 
اجلزارين بالغرفة التجارية بالقاهرة، 
الوطنيــة  اللحــوم  مبيعــات  إن 
الشهر  بنحو ٪25 خالل  انخفضت 

املاضي.

وقال بعــض اجلزارين في العاصمة 
إنهم شهدوا انخفاضا في الطلب 

إلى النصف.
أوكرانيا والعقوبات  وأدت احلرب في 
الغربيــة علــى النفط الروســي 
الغذائية  املواد  أســعار  ارتفاع  إلى 
والسلع األساسية في جميع أنحاء 
العالم، لكن مصر تضررت بشكل 
خاص ألنها مستورد ضخم للغذاء، 

مبا فــي ذلــك القمح من روســيا 
وأوكرانيا.

ويقول اقتصاديون إن البالد تتكيف 
مع ارتفاع أســعار السلع العاملية 
مع تأخر في التأثير ألن الســلطات 
كانت ال تزال تستخدم االحتياطيات 
ملنع اجلنيــه املصري من االنخفاض 

بسرعة كبيرة العام املاضي.
واضطــرت احلكومة إلــى التراجع 

عن تلك اجلهود، حيــث مت التوصل 
مليارات  ثــالث  اتفاق القتراض  إلى 
الدولي في  النقد  دوالر من صندوق 
ديســمبر، من أجل مساعدة مصر 
علــى  ســداد حوالــي 112 مليار 
اخلارجية واحمللية  الديــون  دوالر من 

املستحقة في السنوات املقبلة.
ويعتقد العديد من االقتصاديني أن 
االقتصاد املصري فــي حالة ركود، 

حيث تعاني شركات القطاع اخلاص 
على وجه اخلصوص.

نفذتها  عمالقة  مشــروعات  وأدت 
احلكومة إلصالح الطرق واجلســور 
وبناء مدن جديــدة إلى إرهاق البالد 
في الديون ممــا أجبر احلكومة على 
في  للبيع  األصــول  بعــض  عرض 
محاولة جلمع األمــوال، خاصة من 

املستثمرين في اخلليج األكثر ثراء.
بنسبة  احمللية  العملة  وانخفضت 
٪7 تقريبــا مقابل الدوالر األميركي 
االربعاء املاضــي ، وهي املرة الثالثة 
منذ مارس التي يسمح فيها البنك 
املركــزي املصري بانخفــاض كبير 

ليوم واحد.
وتبلــغ قيمــة الــدوالر األميركي 
الواحد 27 جنيهــا مصريا، مقارنة 

بنحو 16 جنيها قبل عام.
وخالل جلســة برملانية اســتمرت 
املاضي،  األســبوع  سبع ســاعات 
ألقى العديد من املشــرعني باللوم 
والتجــارة  التمويــن  وزارة  علــى 
الداخلية لسماحها بارتفاع أسعار 
الســلع املدعومة مثــل األرز وزيت 
الطهــي أكثر من الــالزم، وطالبوا 

رئيس الوزارة باالستقالة.
وقــال النائب كــرمي الســادات إن 
جعل النــاس يأكلون أقدام الدجاج 

“منفصل عن الواقع”.
وردا علــى ذلك، قال وزيــر التموين 
علــي مصيلحــي إن الســلطات 
اتخذت بالفعل إجراءات صارمة ضد 
التجار الذين يخزنون األرز لبيعه في 
الدعوات  السوق الســوداء، ورفض 
ملزيد من التدخل في تســعير املواد 

الغذائية األساسية.

 انخفاض الجنيه يدفع المصريين الى (تقنين الوجبات(الغذائية
(ثالث أسوأ أداء في العالم(..

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفادت مصــادر العربية أن لقاء ســريا في األردن 
برعاية أميركية يجمع قيادات في اجليش الليبي 

مع زعماء فصائل مسلحة في طرابلس.
ووفــق مصادر “العربيــة” و”احلدث”، فــإن طائرة 
خاصة غادرت بالفعــل مطار معيتيقة وجهتها 

العاصمة األردنية.
املصــادر أضافت أن بعض الشــخصيات املقربة 
من التشكيالت املسلحة خرجت عبر دفعات إلى 
األردن وبعضهم غادر عــن طريق تونس من أجل 
لقاء شــخصيات ممثلة للشرق الليبي خصيصا 

بعد تسليم األسرى في الفترة املاضية.
وفي السياق، كان رئيســا البرملان الليبي عقيلة 
صالــح واجمللس األعلــى للدولة خالد املشــري، 
التقيــا في العاصمــة املصرية، قبــل أيام، في 
محاولة جديــدة للتوصل إلى توافق حول قاعدة 
دستورية تسمح باملضي نحو انتخابات عامة في 
البالد. وعقدا مشــاورات منفصلة مع مسؤولي 
اللجنــة املصرية املعنية بامللــف الليبي، تبعها 
اجتمــاع ثنائي حتــت رعاية البعثــة األممية إلى 
ليبيا، هدف إلى االتفاق على القاعدة الدستورية 

وقانون االنتخابات، والوضع احلكومي.
وهذا املّلف، هو من األكثر تعقيدا في ليبيا، ولم 
يحصل بشأنه إلى حّد اآلن أّي توافق بني األطراف 
السياسية، بسبب اخلالفات حول شروط الترشح 
لسباق الرئاسة، والتي شــكلت سببا أساسيا 
في انهيار خطــة االنتخابات املاضية التي كانت 

مقررة في شهر ديسمبر 2021.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن رئيس الوزراء الســويدي، امس االول األحد، 
أن تركيا التي تعرقل منذ مايو انضمام الســويد 
وفنلنــدا إلى حلف شــمال األطلســي، دفعت 

مبطالب ال تستطيع السويد وال ميكنها قبولها.
أولــف كريسترســون خــالل مؤمتر حول  وقال 
الدفاع واألمن بحضــور األمني العام للناتو ينس 
ســتولتنبرغ “تركيا تؤكد أننــا نفذنا ما تعهدنا 
القيام به، لكنها تقول أيضــا إنها تريد أمورا ال 

نستطيع وال نريد تلبيتها”.
وأضاف “نحن على قناعة بأن تركيا ستتخذ قرارا، 
وال نعرف متى حتديدا”، مشــيرا إلى أن “القرار هو 
في معسكر تركيا”. وهذا القرار هو خصوصا رهن 

عّدة عوامل في السياسة الداخلية التركية.
وفي نهاية ديســمبر، قال وزير اخلارجية التركية 
مولود تشــاوش أوغلو إن ســتوكهولم اّتخذت 
أنقــرة تنتظر “خطوات  “تدابير إيجابيــة” لكن 
كبيرة أخرى” لســحب اعتراضها على انضمام 

السويد إلى حلف شمال األطلسي.
وأعلن األمني العام حللف شمال االطلسي األحد 
أن السويد وفنلندا قد تنضمان إلى الناتو اعتبارا 
مــن عام 2023، لكنه أشــار إلــى أن القرار رهن 

بالبرملانني التركي واجملري.
وأتت هــذه املواقف، بعد بضعــة أيام من رفض 
احملكمــة العليا الســويدية ترحيــل الصحفي 
التركي بولنت كينيش الذي يطالب الرئيس رجب 

طيب إردوغان بتسليمه.
والبرملانان التركي واجملري هما الوحيدان اللذان لم 
يصّدقا على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

وبالنسبة إلى وزير اخلارجية السويدية، إن مسار 
تنفيذ املذّكرة املبرمة بني تركيا والسويد وفنلندا 

“جارٍ على قدم وساق”.
وصّرح توبياس بيلســتروم خالل إحاطة إعالمية 
“ال ميكننــي تقــدمي جدول زمني هنــا واآلن لكن 
تنفيذ الشروط الواردة في املذّكرة جارٍ على قدم 

وساق ونحن نتقدم شيئاً فشيئاً”.
وأكد وزيــر اخلارجية الفنلندي مــن جهته على 
هامــش املؤمتر امس االول األحــد مجدداً أّن بالده 
ســتنضم إلى حلف شمال األطلسي تزامناً مع 
جارتها.  وقال بيكا هافيستو لصحفيني “فنلندا 
ليســت في عجلة لالنضمام إلى حلف شمال 
األطلسي لدرجة أننا ال نستطيع انتظار حصول 

السويد على املوافقة”. 

لقاء سري باألردن 
بين الجيش الليبي 

وفصائل مسلحة

السويد ليست قادرة 
على تلبية مطالب 
تركيا بشأن الناتو

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال مســؤولون أملــان األحد، إن 
اعتقــال إيرانــي علــى خلفية 
تخطيطه لشــن هجمات مبواد 
ســامة، جــاء بعــد معلومات 
من مســؤولي أمــن أميركيني، 
مضيفــني أن الرجل وشــخصا 
آخر اعتقال خالل الليل في بلدة 
شــمال  كاستروب-روكســيل 

غربي دورمتوند.
في  األملانية  الســلطات  وقالت 
بيــان إن الرجل يشــتبه في أنه 
“التطرف  بدافع  لهجوم  خطط 
اإلسالمي”، وإنه قد يكون سعى 

للحصول على سموم السيانيد 
والريسني القوية.

يرتدون  متخصصون  وشــوهد 
بدالت مضــادة للتلوث يحملون 

أدلة خارج منزل الرجل.
وقال ممثلو االدعاء في دوسلدورف، 
في وقت الحق، إن تفتيشا أوليا 
للمبنى لم يعثــر على أي مواد 
ســامة. ولم يتضح على الفور 
مدى تقــدم خطط الهجوم وما 
إذا كان املشــتبه به قــد اختار 

هدفا محددا.
ونقلــت وكالة األنبــاء األملانية 
)د.ب.أ( عــن هربرت ريــول، كبير 

مسؤولي األمن في والية شمال 
إن  قولــه  وســتفاليا،  الرايــن 
الســلطات تلقت “بالغا خطيرا 
دفع الشــرطة إلى التدخل في 
ألسوشيتد  وفقا  الليلة”،  نفس 

برس.
وذكــرت صحيفــة “بيلــد” أن 
املعلومات حول املؤامرة املزعومة 
جــاءت من وكالة اســتخبارات 

حليفة.
فــي  االدعــاء  ممثلــو  وأكــد 
جاءت  املعلومات  أن  دوسلدورف 
مــن الســلطات فــي الواليات 
اخلوض  رفضوا  لكنهم  املتحدة، 

في تفاصيل.
ونقلت وكالة األنباء األملانية عن 
تذكر  لم  أملاني  أمني  مســؤول 
اســمه، قوله إنــه ال يوجد ما 
يشير إلى أن املشتبه به تصرف 
نيابة عن الدولة اإليرانية، بل إنه 
يدعم جماعة سنية  أنه  “يزعم 

متطرفة”.
وشكر أكبر مســؤول أمني في 
واملتخصصني  الشــرطة  أملانيا 
مــن وكالة مكافحــة األمراض 
في البــالد الذين شــاركوا في 

املداهمة.
وقالت وزيــرة الداخلية األملانية، 

نانســي فازر، في بيان “أجهزتنا 
األمنية تأخــذ أي معلومات عن 
تهديدات إرهابية إسالمية على 
مضيفة  وتتحرك”،  اجلد  محمل 
أنــه مت منع 21 هجوما شــنها 
إســالميون في أملانيا منذ بداية 

القرن.
وأشارت فيزر إلى أهمية التعاون 
الدولي فــي مكافحة تهديدات 
املتطرفــني وقالــت إن مزيــدا 
يجريها  التــي  التحقيقات  من 
املدعون العامون في دوسلدورف 
الشكوك  إذا كانت  ما  ستظهر 
التي أدت إلى عملية الشــرطة 

لها ما يبررها.
ألقت  ســنوات،  خمــس  وقبل 
الشــرطة األملانية القبض على 
رجل تونســي وزوجته لالشتباه 
في تخطيطهما لتنفيذ هجوم 
بالريســني نيابــة عــن داعش، 
وأدينوا فيما بعد وحكم عليهم 
بالسجن ملدة 10 وثماني سنوات 

على التوالي.
من  الصغيرة  الكميــات  وحتى 
من  إنتاجها  يتم  التي  الريسني، 
بذور نباتات زيت اخلروع، ميكن أن 
تقتل شخصا بالغا إذا مت تناولها 

أو حقنها أو استنشاقها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت بلجيكا وهولندا والدمنارك، 
ستســتدعي  أّنها  االثنني،  امس 
ســفراء طهران ردًا علــى إعدام 
رجلَــني فــي إيــران علــى صلة 
بالتظاهــرات التــي أثارتها وفاة 
الشاّبة مهســا أميني منتصف 
ســبتمبر، في وقت يجري العمل 
في االحتــاد األوروبــي على حزمة 
عقوبات جديــدة. يأتي ذلك فيما 
تســتمر االحتجاجــات املنــددة 
بقمع النظام اإليراني في الداخل 

واخلارج.
يأتي ذلــك فيما أعرب نشــطاء 
حقــوق اإلنســان في إيــران عن 
قلقهم من احتمال تنفيذ حكم 

اإلعدام بحق اثنني من املتظاهرين 
قبادلو  املســجونني، هما محمد 

ومحمد بروغني، امس االثنني.
وكتبت وزيرة اخلارجّية البلجيكّية 
حّجــة حلبيــب علــى “تويتــر”: 
“علــى غــرار دول أوروّبيــة أخرى، 
سنستدعي ســفير إيران”، قائلًة 
إّنها “شــعرت بالذهول” بســبب 
عملّيات اإلعدام. وأضافت: “يجري 
النظــر في عقوبــات جديدة من 
جانب االحّتــاد األوروبي”، دون مزيد 

من التفاصيل.
بدورها، تستدعي الدمنارك االثنني 
للتعبير  لديها  اإليراني  الســفير 
عن “غضبها” بعــد إعدام رجلنَي 
في إيران علــى صلة بالتظاهرات 

التــي أثارتها وفــاة أميني، على 
مــا أعلن األحــد وزيــر اخلارجّية 

الدمناركي.
لوكــي  الرس  الوزيــر  وقــال 
راسموسن لوكالة “ريتزاو” احمللية: 
“نستدعي الســفير اإليراني إلى 
اجتماع في وزارة اخلارجية إلرسال 
أقوى إشارة ممكنة بأن االنتهاكات 
التــي ارتُكبت ضد شــعبه تثير 

سخطنا”.
الــوزارة لوكالــة “فرانس  وقالت 
ســيحصل  االجتماع  إن  بــرس” 

االثنني.
وتابــع لوكــي راسموســن: “إن 
الوضع خطير جــًدا في إيران. إنه 
يثير مشاعر مختلفة، مبا في ذلك 

االحترام الكبير لبعض األشخاص 
الذين يظهــرون بطولة رائعة في 

معارضة نظام وحشي”.
مــن جهته، كتب وزيــر اخلارجية 
ووبكي هوكسترا على  الهولندي 
الســفير  “سأســتدعى  “تويتر”: 
اإليراني للتشــديد علــى قلقنا 
البالغ، وأدعــو الدول األعضاء في 
االحتاد األوروبي إلى فعل الشــيء 

نفسه”.
وأضــاف أن “حزمــة رابعــة من 
العقوبات ضد إيــران قيد اإلعداد 
قبــل انعقــاد مجلس الشــؤون 
اخلارجية في االحتاد األوروبي” املقرر 
في 23 يناير، مشددا على “احلاجة 

إلى رد أقوى من االحتاد األوروبي”.

أعلــن  اإليرانــي  القضــاء  وكان 
رجلنَي  إعــدام  املاضي  الســبت 
بتهمــة قتــل عنصر أمــن أثناء 
موجة  أثــار  مــا  االحتجاجــات، 

تنديدات دولية.
بأشــّد  املتحدة  الواليات  ودانــت 
العبارات الســبت املاضي تنفيذ 
الرجلني.  اإلعدام في حــّق  حكم 
وجاء في تغريدة للناطق باســم 
اخلارجية األميركية نيد برايس أن 
“اإلعدامات من هــذا القبيل هي 
استراتيجية  في  أساسي  عنصر 
النظام لقمــع التظاهرات” التي 
يشــهدها البلد منــذ منتصف 

سبتمبر.
وتشــهد إيران منذ 16 سبتمبر من 

العام املنصــرم احتجاجات إثر وفاة 
 22( أميني  الكردية مهسا  الشابة 
عاما(، بعد ثالثة أيام على توقيفها 
بأيــدي “شــرطة األخــالق” لعدم 
التزامهــا القواعد الصارمة لّلباس 

في إيران.
حركة  إلــى  التظاهرات  وحتّولــت 
مناهضة إللزامية احلجاب والنظام 
في إيران، في أكبر حتٍد للســلطات 
منذ ثورة 1979 التي أطاحت حكم 
الشــاه. ورّدت السلطات بعنف، ما 
األشخاص.  مئات  مقتل  عن  أسفر 
وأوِقف اآلالف وحِكم على 14 منهم 
باإلعــدام، بينهم عدد كبير بتهمة 
مهاجمتهم،  أو  أمــن  عناصر  قتل 

بحسب القضاء.

بعد معلومة أميركية.. ألمانيا تعتقل إيرانيا بتهمة التخطيط لهجوم كيمياوي

دول أوروبية تستدعي سفراء إيران للتنديد بتواصل اإلعدامات
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن املتحدث باســم منطقــة قيادة اجليش 
الصيني القتالية الشرقية شي يي، أن القوات 
الصينية أجــرت امس االول األحــد، تدريبات 
عســكرية الختبار القــدرة القتالية في املياه 

واجملال اجلوي بالقرب من تايوان.
وقال شــي يي فــي البيــان: “قيــادة القتال 
الشــرقي جليش التحرير الشــعبي الصيني، 
نظمت دوريات قتالية مشــتركة من مختلف 
فروع وتشــكيالت القوات املسلحة، وتدريبات 
عســكرية عملية في البحر واجلو حول جزيرة 

تايوان يوم 8 يناير”.
ويشــار إلى أن الغرض من التدريبات هو اختبار 
القدرات القتالية املشتركة للقوات والتصدي 
اخلارجية  للقوى  االســتفزازية  لألعمال  بحزم 
والقوى االنفصالية التي تدعو إلى اســتقالل 
تايــوان. وتصاعد املوقف حول تايوان بشــكل 
كبير بعد زيارة رئيسة مجلس النواب األمريكي 

نانسي بيلوسي، في أوائل أغسطس 2022،

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعرب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، 
في حديــث تلفزيوني، عن اعتقاده بأن الدول 
األوروبية تعاني بسبب القيود املفروضة على 

إمدادات النفط والغاز من روسيا.
ويــرى كيشــيدا، أنه بعــد بــدء العملية 
العسكرية الروســية اخلاصة، وجدت أوروبا 
نفســها في “وضع رهيب” ، ألنها اعتمدت 
على إمدادات طاقة مســتقرة ورخيصة من 

روسيا االحتادية على مدى عدة عقود.
وأضــاف رئيــس وزراء اليابــان: “على مدى 
عقــود من الزمــن، كانت أوروبــا تفكر في 
احلياة الرغيدة واإلنتــاج الرخيص باالعتماد 
على مــوارد الطاقة املســتقرة والرخيصة 
من روســيا. ولكن الغزو الروســي ألوكرانيا 
قام بشــكل جذري بتغيير صورة املستقبل 

ألوروبا، وأصبح الوضع فظيعا اآلن”.
وشــدد رئيس الوزراء على أنه لهذا السبب، 
تغير الوضع في مجــال الطاقة ليس فقط 

في أوروبا، ولكن في جميع أنحاء العالم.

الجيش الصيني يجري 
تدريبات عسكرية 
بالقرب من تايوان

كيشيدا: وضع أوروبا 
مريع بسبب ارتباطها 

بموارد الطاقة الروسية  
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متابعة ـ الصباح الجديد:

واجهــت أوروبا واحدة من أســوأ 
أزمات الطاقة فــي تاريخها، هذا 
العام، في أعقاب الغزو الروســي 
خلطر  تعرضت  بعدمــا  ألوكرانيا، 
حدوث “انهيــار” اقتصادي، خاصة 
في فصل الشتاء، مع زيادة احلاجة 

للوقود.
لكــن يبــدو أن خطــط الرئيس 
للضغط  بوتني،  فالدميير  الروسي، 
على أوروبا باســتخدامه الطاقة 
األقل في  “تتالشــى على  سالحا 
الوقت احلالي”، وفق حتليل لوكالة 

بلومبيرغ.
وقالــت بلومبيــرغ حتــت عنوان 
“تالشــي مناورة بوتني بينما ينقذ 
القارة  إن  أوروبا”  الدافئ  الشــتاء 
األزمة  مــن  النجاة  اســتطاعت 
بفعــل مجموعة مــن العوامل، 
هذا  املعتــدل  الطقــس  منهــا 
الشتاء، واعتمادها على مجموعة 
واســعة من موردي الغاز، واجلهود 
الطلب،  لتقليــل  تبذلهــا  التي 
التخزين  مواقــع  أصبحت  بينما 
ممتلئة تقريبا، وتهبط األسعار إلى 

مستويات ما قبل احلرب.
وتشــير أيضــا إلــى أن األزمــة 
الصحية فــي الصني تخفف من 
حدة املنافسة على شحنات الغاز 
ساعدها  الذي  املسال،  الطبيعي 

في هذا التحول. 
البرد  وفي حني أن حــدوث موجة 
أو اضطرابات في تسليم شحات 
الغاز ميكــن أن يؤدي إلى حالة من 
الفوضى في أســواق الطاقة، إال 
أن هناك تفــاؤال متزايدا بشــأن 
“قدرة أوروبا على جتاوز هذا الشتاء 

والشتاء املقبل”.
“جتنبنا االنهيار الكامل”

روبرت  األملاني،  االقتصاد  وزير  وقال 
طريقة  مهندســي  أحد  هابيك، 
اســتجابة البالد ألزمــة الطاقة، 
إنه “قــد مت جتنب خطــر االنهيار 
واالنهيار  الكامــل،  االقتصــادي 

األساسي للصناعة األوروبية”.
وكانت احلكومات األوروبية قدمت 
أكثر من 700 مليار دوالر ملساعدة 
على  واملســتهلكني  الشــركات 
امتصاص األزمة، وســارعت أيضا 
في التخلص مــن اعتمادها على 
الغاز  وخاصة  الروســية  الطاقة 

الطبيعي.
ولم يعد االحتاد األوروبي يســتورد 
الفحم والنفط اخلام من روســيا، 
وقلص بشــكل كبير شــحنات 
الغاز التي كان يســتوردها، وسد 
بعض الفجوة بزيادة اإلمدادات من 
النرويج وشحنات الغاز الطبيعي 
املسال من قطر والواليات املتحدة 

ومنتجني آخرين.
ســاعدت صادرات الغاز الطبيعي 
املســال األميركــي أوروبــا على 
تعرضت  التي  الضربــة  تخفيف 
لهــا مع تراجــع إمــدادات الغاز 
الطبيعي املنقول عبر األنابيب من 

روسيا
وفــي الوقــت احلالــي، أصبحت 
أملانيا،  الغاز في  منشــآت تخزين 
أكبر مســتورد للغاز فــي القارة، 
ممتلئة بنسبة 91 في املئة، مقارنة 

بنسبة 54 في املئة قبل عام.
وقــال كالوس مولــر، رئيس هيئة 
تنظيم الشبكة في أملانيا: “نحن 
متفائلون للغاية. لم نكن كذلك 
في اخلريف.. كلما زادت كمية الغاز 
التي لدينا في مرافق التخزين في 
بداية العام، قل اإلجهاد والتكلفة 
التي ســنواجهها في ملئها مرة 

أخرى في الشتاء املقبل”.

وفي الوقت احلالي، تراجعت أسعار 
الغاز إلى ُخمس األرقام القياسية 

املسجلة في أغسطس.
ورغم اخملاوف من أن استمرار تراجع 
األســعار ميكن أن يزيد بشدة من 
الطلــب، اليزال االســتهالك في 

انخفاض.
وتوقع “مورغان ستانلي” في تقرير 
أقل  األوروبي  االستهالك  يكون  أن 
بنحو 16 فــي املئة هذا العام عن 
املســجل في خمس  املتوســط 

سنوات.
وسيســاعد توليد طاقــة الرياح 
والطاقة الشمســية في خفض 

الغاز في  الطاقة عن طريق  إنتاج 
10 من أكبر أســواق الطاقة في 
أوروبا بنســبة 39 فــي املئة هذا 
العام، وفقا لشــركة “أس آند بي 

غلوبال”.
ولكــن رغــم هــذه التطــورات 
أعلى  األســعار  التزال  اإليجابية، 
من املتوسطات السابقة وال تزال 

اخملاطر قائمة، وفق بلومبيرغ.
وستمثل واردات الغاز عبر خطوط 
العام،  هــذا  الروســية،  األنابيب 
فقط خمس املســتويات املعتادة 
)نحو27 مليار متر مكعب من 400 
مليار( وميكن أن تقطعها روســيا 

متاما.
وقالت آن صوفــي كوربو، الباحثة 
فــي مركــز سياســة الطاقــة 
إن  كولومبيا،  بجامعــة  العاملية 
هذا ميثل “انخفاضا هائال لســوق 
كان يســتهلك 400 مليــار متر 

مكعب في عام 2021”.
لذلك ســيكون الغــاز الطبيعي 
املســال بالــغ األهميــة لتأمني 
الشــتاء  لفصل  كافية  إمدادات 
املقبل، وستحتاج أوروبا إلى البقاء 

في حالة تأهب. 
وميكن أن يــؤدي انتعاش االقتصاد 
الصينــي إلى تأجيج املنافســة 

على الغاز املسال.
املناخ ســاهم في  أن تغير  ورغم 
التدفئة حتى  الطلب علــى  قلة 
اآلن هذا الشــتاء، قد تؤدي أمناط 
الطقس املتقلبة بشــكل متزايد 
إلــى حــدوث موجات مــن البرد، 
املتحدة  الواليات  في  مثلما حدث 

نهاية العام املاضي.
وميكــن أن تــؤدي درجــات احلرارة 
إلى  طويلة  لفتــرات  املتجمــدة 
تراجع اخملزونات بنحو 20 في املئة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تتواصــل العملية العســكرية 
الروســية فــي أوكرانيــا، امس 
االثنــني، حيــث يحــاول اجليش 
الســيطرة  بســط  الروســي 
الكاملة علــى مناطق أوكرانية، 
وضرب أماكن متركز قوات كييف، 
فيما حتــاول القــوات األوكرانية 

استعادة أراضيها مبساعدة مادية 
وعسكرية من الغرب.

وفي آخر التطــورات، نفى اجليش 
األوكراني ما قالته موســكو عن 
مقتل 600 من جنوده في قصف 
روسي على كراماتورسك شرقي 

البالد.
القيادة  باســم  متحــدث  وقال 

األوكراني  للجيــش  الشــرقية 
القوات  إن  سيرغي تشــيريفاتي 
الروسية ليس لديها القدرة على 
منددا  الدقة،  شديدة  ضربة  شن 
مبــا وصفه بالعمليــة اإلعالمية 
النجاحات  الروسية في مواجهة 

األوكرانية، على حد تعبيره.
األوكرانــي  املســؤول  وأضــاف 

علــى  الروســي  القصــف  أن 
بنية  كراماتورســك اســتهدف 

حتتية مدنية دون وقوع إصابات.
وكانت القوات الروســية، أعلنت 
امس االول األحد، أنها نفذت ضربة 
ثأر انتقامية لقتلى قصف مدينة 
مكيفكا، حيث قصفت املقاتالت 
بالصواريــخ موقعني  الروســية 

لتجمــع القــوات األوكرانية في 
مدينة كرامتورسك.

وكان يتمركز في أحد املواقع 700 
جندي أوكراني، وفي املوقع الثاني 
600 جندي. وأكــدت وزارة الدفاع 
الروسية أن حصيلة القتلى أكثر 

من 600 قتيل أوكراني.
وفــي الســياق، قــال الرئيــس 

األوكراني فولودميير زيلينســكي 
امــس االول األحــد إن القــوات 
الهجمــات  تصــد  األوكرانيــة 
املتواصلة علــى مدينة باخموت 
فــي منطقة دونباس الشــرقية 
وحتتفظ مبواقعها في ســوليدار 
القريبــة فــي ظروف “صعبـــة 

جـدا”.

الجيش األوكراني ينفي مقتل 600 من جنوده في قصف روسي

أوروبا تتجنب االنهيار وترجيحات بفشل (مناورة( بوتين



5 اعالن

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الزبيدية
العدد/ 24/ج/2023
التاريخ/ 2023/1/3

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: رياض عادل حمد 

ابراهيم
اقامتك في  بالنظر جملهولية محــل 
الوقــت احلاضر ولكونــك متهم في 
املرقمــة 24/ج/2023 من  القضيــة 
احــكام املادة 32 من قانــون اخملدرات 
واملؤثــرات العقلية رقم   50 لســنة 
2017 فقد تقرر تبليغك باإلعالن عن 
للحضور  طريق صحيفتني محليتني 
أمام هذه احملكمة بشكوى املشتكي 
)احلــق العام( في يوم احملاكمة املوافق 
2023/2/15 في حــال عدم حضورك 
ســوف جتري احملاكمة بحقك غيابياً 

حسب األصول.
القاضي
محمد هاشم هادي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الزبيدية
العدد/ 25/ج/2023
التاريخ/ 2023/1/3

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: حسام عايد 

محمد هزاع العاصمي
اقامتك في  بالنظر جملهولية محــل 
الوقــت احلاضر ولكونــك متهم في 
املرقمــة 25/ج/2023 من  القضيــة 
احــكام املادة 32 من قانــون اخملدرات 
واملؤثــرات العقلية رقم   50 لســنة 
2017 فقد تقرر تبليغك باإلعالن عن 
للحضور  طريق صحيفتني محليتني 
أمام هذه احملكمة بشكوى املشتكي 
)احلــق العام( في يوم احملاكمة املوافق 
2023/2/15 في حــال عدم حضورك 
ســوف جتري احملاكمة بحقك غيابياً 

حسب األصول.
القاضي
محمد هاشم هادي

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ 
االحتادية 

محكمة االحوال الشخصية في 
الكاظمية

العدد 4850 / ش / 2022 
التاريخ 29 / 12 / 2022 

اعالن 
املدعية / امال طعمة حربي 

املدعى عليه / علي كاظم سلمان 
اصدرت هذه احملكمة بحقك حكماً غيابياً في 
الدعــوى املرقمة اعاله بتاريــخ 6 / 12 / 2022 
يقضي فيه بالزام املدعــى عليه علي كاظم 
ســلمان بزيادة النفقة املستمرة للطفلة ايه 
تولد 2008 بواقع خمســون الف دينار شهرياً 
لتصبح النفقة املســتمرة بعد الزيادة مببلغ 
مقداره مائة وســبعون الف دينار شهرياً ومن 
تاريخ املطالبة القضائيــة في 2 / 11 / 2022 
كونها  والصــرف  بالقبض  للمدعيــة  واالذن 
احلاضنة لها وحتميل املدعى عليه مبلغ عشرة 
االف دينار اتعاب محاماة وكيل املدعية حكماً 
والتمييــز وجملهولية  لالعتراض  قابــالً  غيابياً 
محل اقامتك حسب شــرح املبلغ القضائي 
وانتقالك الى جهة مجهولة لذا تقرر تبلغك 
اعالناً  بصحيفتني محليتني بقرار احلكم اعاله 
وفي حالة عدم حضورك او االعتراض ســوف 
يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول 
القاضي

مهند صالح محسن  

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخلي األولى

املنطقة اخلامسة
العدد: 2022/923
التاريخ: 2022/12/11

قرار حكم غيابي
تشــكلت محكمة قوى االمن الداخلي األولى املنطقة اخلامسة 
بتاريخ 2022/12/11 برئاســة اللواء احلقوقــي عباس ناصر غريب 
وعضويــة كل من العميد احلقوقي عادل مطشــر جلود والعقيد 
احلقوقي ناطق محمد جبر واصــدرت حكمها اآلتي بعد التدقيق 

واملداولة باسم الشعب:
القضية املرقمة )2022/923(

اسم املشتكي: احلق العام
اسم املدان الغائب/ املفوض علي عبد اهلل الزم جناني الالمي

املنسوب الى/ مديرية شرطة نفط اجلنوب
املادة القانونية: )5/اوالً( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل

1. احلكم على املدان أعاله باحلبس الشــديد ملدة )خمس سنوات( 
وفق احكام املادة )5/اوالً( من )ق-ع-د( رقم )14( لسنة 2008 املعدل 
وذلك لغيابة من تاريخ 2022/4/28 ولغاية صدور قرار احلكم أعاله 
وبداللة املواد )61/اوالً( و )69/أوال( من )ق-أ-د( رقم )17( لسنة 2008 
2. طرده من اخلدمة في قوى االمن الداخلي اســتنادا ألحكام املادة 
)38/ثانيا( من )ق-ع-د( رقم )14( لســنة 2008 املعدل بعد اكتساب 

احلكم الدرجة القطعية
3. إعطاء املوظفني العموميني صالحية إلقاء القبض عليه أينما 
وجد لتنفيــذ احلكم الصادر بحقه وإلــزام املواطنني باإلخبار عن 
محل اختفائه اســتنادا ألحكام املادة )69/ثانيــا وثالثا( من )ق.أ.د( 

رقم )17( لسنة 2008.
4. حجز أمواله املنقولة وغير املنقولة اســتنادا ألحكام املادة )69/

رابعا( من )ق.أ.د( رقم )17( لسنة 2008.
5. حتديد اتعــاب محاماة للمحامي املنتدب )حســني عبد األمير 
جابر( البالغة )25,000( خمسة وعشرين ألف دينار عراقي تصرف 

له من خزينة الدولة بعد اكتساب احلكم الدرجة القطعية.
حكما غيابيا صادرا باتفاق اآلراء استنادا ألحكام املادة )60/سادسا( 
من )ق-أ-د( رقم )17( لسنة 2008 قابال لالعتراض والتمييز استنادا 
ألحــكام املــادة )71/ أوال وثانيا( من نفس القانــون وافهم بتاريخ 

.2022/12/11

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الزبيدية
العدد/ 5/ج/2023
التاريخ/ 2023/1/3

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: حازم عيسى 

عليوي الياسري
اقامتك في  بالنظر جملهولية محــل 
الوقــت احلاضر ولكونــك متهم في 
القضية املرقمة 5/ج/2023 من احكام 
املادة 1/456/أ  من قانــون العقوبات 
فقد تقرر تبليغك باإلعالن عن طريق 
صحيفتني محليتــني للحضور أمام 
املشــتكي  بشــكوى  احملكمة  هذه 
)اسعد جمال كاطع( في يوم احملاكمة 
املوافــق 2023/2/15 فــي حال عدم 
حضورك سوف جتري احملاكمة بحقك 

غيابياً حسب األصول.
القاضي
محمد هاشم هادي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة بداءة تكريت
العدد/ 617/ب/2022
التاريخ/ 2023/1/9

إعالن
الى/ املدعى عليه

 )رائد خضير عباس(
اقــام املدعي )ثائر يوســف هيالن ( 
دعوى ضــدك وامام هــذه احملكمة 
واملتضمنــة احلكم باجــر مثل عن 
اشغالك للقطعة املرقمة 18764/2 
م7 مطارده  وجملهولية محل اقامتك 
تبليغــك باحلضور  قــررت احملكمة 
مبوعد املرافعــة املوافق 2023/1/17 
عــن طريــق النشــر بصحيفتني 
محليتني وعند عدم حضورك او من 
جتري  سوف  للمرافعة  قانونا  ميثلك 

بحقك املرافعة غيابياً.
القاضي
أنور جاسم حسني

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ 
االحتادية 

محكمة االحوال الشخصية في الكاظمية
العدد 5169 / ش / 2022 
التاريخ 9 / 1 / 2023 

اعالن 
املدعية / امال طعمة حربي 

املدعى عليه / علي كاظم سلمان 
اصدرت هذه احملكمة بحقك حكمــًا غيابياً في 
الدعوى املرقمــة اعاله بتاريــخ 26 / 12 / 2022 
يقضــي فيه اوالً تأييــد حضانــة املدعية امال 
طعمه حربي للطفلة ايه علي كاظم ســلمان 
وذلك لغرض مراجعة كافة دوائر الدولة الرسمية 
وشــبه الرســمية ومنها دائرة االحوال املدنية 
وشــهادة اجلنسية وبطاقة الســكن ومديريات 
والبطاقة  والرعاية االجتماعيــة  التربيــة  وزارة 
التموينية مــا عدا دائرة اجلوازات وعدا الســفر 
بالطفلــة خارج العــراق اال بــأذن املدعى عليه 
وموافقتــه وحتميله كافة الرســوم واملصاريف 
واتعاب محامــاة وكيل املدعيــة مبلغاً مقداره 
عشــرة االف دينار حكماً غيابياً قابالً لالعتراض 
والتمييز وجملهولية محل اقامتك حســب شرح 
املبلغ القضائي وانتقالك الى جهة مجهولة لذا 
تقرر تبلغك اعالنــاً  بصحيفتني محليتني بقرار 
احلكم اعاله وفي حالة عدم حضورك او االعتراض 
ســوف يكتســب القرار الدرجة القطعية وفق 

االصول 
القاضي
عماد عبد اهلل محمد

فقدان هوية
فقدت الهوية الصادرة من 
الكلية التربوية املفتوحة/ 
ذي قار العائدة الى اشراق 
ذياب ساجت على  كاظم 
من يعثر عليها تسليمها 

الى جهة االصدار

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع وااليجار األولى

العدد: 860
التاريخ: 2023/1/8

اعالن
تعلــن جلنة البيع وااليجار األولى في مديرية بلدية الكوت )للمره االولى( عن بيع االمالك املبينة اوصافها ادناه 
والعائدة الى مديريتنا اســتنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل فعلى الراغبني 
باالشتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خالل مدة 30  يوم تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبني 
معهــم التأمينات القانونية البالغة 50% من القيمة املقدرة بصــك مصدق مع هوية االحوال املدنية اصلية 
زائــد مصورة ويتم االلتزام بكافة التعليمات والظوابط الصادرة مــن البلدية بهذا الصدد وفق املادة )15( من 
قانــون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 التي تنص )يجري االعالن عن بيع الدور أو الشــقق او 
االراضي الســكنية العائدة الى الدولة مبا فيها اموال الدولة العائدة لدواوين االوقاف الى منتسبي الدولة او 
القطاع العام املتزوجني الذين ال ميلكون هم وازواجهم او اوالدهم القاصرين دارا أو شــقة أو ارضا سكنية على 
وجه االســتقالل ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة ســكنية أو قطعة ارض ســكنية من الدولة أو اجلمعية 

التعاونية.... يقام املزاد في مقر مديرية بلدية الكوت في متام الساعة العاشرة صباحا
 1- يجرى البيع بني منتســبي الوزارة الواحدة مع اعطاء االسبقية ملنتسبي الدائرة التي تعود الدور أو الشقق 

او االراضي السكنية لها اوال.
 2- فاذا لم يتقدم احد من منتسبي الوزارة او الدائرة املعنية وتبقى قسم منها فتعلن مجددا للبيع ملنتسبي 

الدوائر العامة .
3- في حال عدم حصول راغب بالشراء منهم أو بقى قسم منهم تعلن مجددا للبيع الى املواطنني كافة من 

تتوفر فيهم شروط التمليك.
املستمسكات املطلوبة

* تعهد خطي وفق قرار 120 لســنة 1982 وحسب التعليمات اخلاصة بتوزيع قطع االراضي السكنية الصادرة 
من مجلس الوزراء.

* املستمسكات للزوج والزوجة او حجة اعالة اذا كان اعزب.
* بیان استفادة.

* تأمينات 5% من القيمة التقديرية بالنسبة ملوظفي وزارة البلديات واالشغال العامة والوزارات كافه.
* تأمينات 50% بالنسبة للمواطنني عامة.

م.ر مهندسني
علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

إعالن للمرة الثالثة/ ملناقصة توفير مزيالت االوكسجني لوحدة املعاجلة املركزية 
3rd Announcement for Provision of Oxygen Scavenger for CPF

019/PC/22 : رقم املناقصة
نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

اجلهة املســتفيدة : شركه الواحة النفطيه احملدوده املقاول واملشــغل حلقل االحدب النفطي مع شركه نفط الوسط ) شركه عامه(/ وزاره النفط بعقد تطوير وانتاج 
حقل االحدب النفطي بعقد مت اعاده توقيعه في 2008/11/10 .في الوقت احلالي العمال االستكشاف والتطوير, االنتاج واجناز املنشاءات السطحيه اجلارية في العراق.

اسم املشروع: إعالن للمرة الثالثة/ ملناقصة توفير مزيالت االوكسجني لوحدة املعاجلة املركزية 
 019/PC/22: رقم املناقصة

Tender Information:
تود شركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة الثالثة . ميكن جلميع الشركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشارك في هذه املناقصة 

من خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة ) ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن .
1. Scope of Work: 

2-  سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3-  خالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هو20,000 دوالر امريكي . نافذ ملدة عام واحد من تاريخ اغالق املناقصة على شكل خطاب 
ضمان صادر من بنك مسجل في منصة البنك املركزي العراقي االلكترونية او صك مصدق 4 -  على من يرغب االشتراك في هذه املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر 

فقط  الى قسم املالية قبل 2023/2/7  املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الساعه 4.00 عصرا. حسب طرق الدفع االتية :
الطريقة األولى: ميكن للمشــاركني دفع رســوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB(  مباشــرة إلى الدائرة املالية لشركة الواحة النفطية احملدودة ،   

العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قسم املالية، شركة الواحة النفطية احملدودة / حقل االحدب النفطي ناحية االحرار – محافظة واسط  / العراق .
الطريقة الثانية: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر كحوالة مصرفية حلساب شركة الواحة النفطية احملدودة.

5 - توضــع العــروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة قبل املوعد النهائي لغلق املناقصة  
2023/2/7 قبل الساعة 4:00  عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط

6- يجب علي الشركات االجنبية تقدمي:
أ - تقدمي نسخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية وفرعها في العراق 

ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
7-يجب علي الشركة احمللية العراقية تقدمي:

أ - تقدمي نســخه من جميع وثائق التســجيل اخلاصة بالشركة والنسخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة )هوية وزاره التخطيط او غرفة التجارة ( مرفقة مع العروض  
.يلتزم مقدمي العروض بتقدمي جميع املستندات االصليه قبل استالم خطاب االحالة.

ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
haneen.monam@petroalwaha.com; zhangwen@petroalwaha.com; lixiwen@petroalwaha.com; wujie@ 8- لالستفســار االتصــال باالمييــالت التاليــة

  ;petroalwaha.com; chengqiming@petroalwaha.com
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اقتصاد6

بغداد ـ نجالء صالح الدين:

يعــّد ســوق جميلة مــن أكبر 
األســواق الرئيســية في العراق، 
ويضم عدداً كبيراً من أكبر التجار 
في البلــد، إال أن األجواء في هذا 
السوق بدت ُمربكة بسبب الركود 
شــراء  على  إقبال  وجــود  وعدم 
البضائع، إذ أوقف كثير من التجار 
اســتيراد البضائــع مــن اخلارج، 
حتســباً ألي تغييرات جديدة على 
ارتفاع  بعد  الدوالر،  ســعر صرف 

سعر صرفه مقابل الدينار.
 وفيما تشير اخر إحصائية لوزارة 
االجتماعية  والشــؤون  العمــل 
 42% بلغت  البطالة  الى نســبة 
األســعار  تقلبــات  تســببت   ،
في  العملة  قيمــة  وانخفــاض 
التضخم  مــن  موجــات  حدوث 

ضربت السوق بشدة.
وجتاوز الســعر احلالي  حاجز 158 

ألف دينار مقابل كل 100 دوالر،.
وذكــر عبــد اهلل جبــر )صاحب 
متجر( أن صعود الدوالر أثر بشكل 
السوق،  بشــلل  فتسبب  واضح 
حيث يأتي الزبون للسوق فيتفاجأ 
زادت  التــي  املرتفعة  باألســعار 
خمسة - ستة مرات فال يشتري 

شيئا.
يدعى  حكومــي  موظف  وذكــر 
بشــكل  زادت  املصاريف  أن  علي 
نســتطيع  ما  “يعني  ملحــوظ 
واهلل بصعوبة وغالبا الراتب ينفد 

منتصف الشهر”.
كوفيند  االقتصــادي  اخلبير  ويرى 
شــرواني أن أحد أسباب االرتفاع 
وزارة  التي فرضتها  العقوبات  هو 
اخلزانة األميركيــة على عدد من 
البنــوك العراقيــة التــي كانت 
بيع  في  كبيرة  بحصة  تســاهم 

العملة.
وأضاف: األمــر الثاني أن “املركزي” 
منصــة  اســتحدث  العراقــي 
للتقــدمي مــن قبل  إلكترونيــة 
الصيرفــة  ومكاتــب  املصــارف 
شــراء  طلبات  علــى  للتقــدمي 
العملــة، وهــذه املنصــة فيها 
“اخلزانة”  فرضتهــا  اشــتراطات 

األميركية والبنك الفدرالي، ويبدو 
أن املصــارف العراقيــة أصبحت 
تتأخر في تلبية هذه االشتراطات 
التي تطلبها املنصة اإللكترونية.

وذكــر أن األمر الثالــث هو وجود 
قبل  األســواق من  في  مضاربات 
بعــض التجار الذيــن يحتكرون 
العملــة، ويخزنونهــا إلى فترات 

أخرى.
ويقول التاجر سعد عبد اهلل إنهم 
تكّبدوا خســائر كبيرة بســبب 
أمام  الدوالر  صرف  ســعر  ارتفاع 
الدينار والركــود احلاصل وتقّلص 
بالفترات  قياســاً  البيع  نســبة 
صعوبة  الى  باإلضافــة  املاضية، 
الصعبة  العملــة  على  احلصول 

لتغطية نفقات االستيراد بسبب 
ســيطرة جهات متنفــذة تقوم 
بعمليــات املضاربــة. ويضيــف 
عبد اهلل، أن ارتفاع ســعر صرف 
انعكس مباشــرة على  الــدوالر 
أسعار الســلع واملواد األساسية 
والكمالية، مما خلق اخلشية واحلذر 
استمرار  من  املســتهلكني  لدى 

ارتفاع األسعار أكثر.
ويكشف عبد اهلل عن تعرض عدد 
من التجار ألزمات صحية نتيجة ملا 
وخسائر  كبيرة  تلقوه من صدمة 
مادية بســبب االرتفــاع املفاجئ 
لســعر صرف الدوالر. لم يقتصر 
الدينار  أمــام  الدوالر  ارتفاع  تأثير 
على التجار والسوق فحسب، إمنا 

انعكس تدهوراً في حياة املواطنني 
وواقعهم االجتماعي.

وفــي حديــٍث يقــول الباحــث 
االجتماعــي ولــي اخلفاجــي إن 
يشــهده  الذي  الكبير  التضخم 
الســوق مع ثبات رواتب موظفي 
الدولــة بالعملة احملليــة وارتفاع 
نسبة البطالة أّثرت بشكل كبير 
على احلالة املعيشــية للمواطن، 
وعدم متكنه من تلبية احتياجاته 
اخلفاجــي،  ويبــنّي  األساســية. 
أساســية  متطّلبات  هنــاك  أن 
حتتاج إليهــا العائلــة العراقية؛ 
مــن تكاليف الكهربــاء البديلة 
)املولدات األهليــة(، وأجور تعليم 
والنقــل، وكّلها  األبنــاء والغذاء 

أساسيات أصبح املواطن العراقي 
غير قادر على تلبية نفقاتها.

املواطن  قــدرة  أن عدم  ويوضــح 
على تلبيــة متطلبات العائلة زاد 
إذ  مــن املشــكالت االجتماعية، 
وتعاطي  الطالق  نســب  ارتفعت 
البشــرية  األعضاء  وبيع  اخملدرات 
واملشاجرات العائلية التي أّدت إلى 
عمليات قتل متعّمد، مؤكداً وقوع 
انتحار عديدة بسبب عدم  حاالت 
اســتطاعة األب توفيــر احلاجات 
األساسية ألبنائه. ويقلل اخلفاجي 
من أهميــة تأثير ارتفــاع الدوالر 
علــى التجار وأصحاب شــركات 
مرتبط  الصرافــة، ألن عملهــم 
ارتفع  وكلمــا  الســوق،  بحركة 

ســعر الدوالر قاموا بدورهم برفع 
أسعار السلع واخلدمات، واملتضرر 
الوحيد من هذا اإلجراء هو املواطن 

وأصحاب الدخل احملدود.
وتواجه احلكومة العراقية ضغوطاً 
االنخفــاض  بســبب  واســعة 
العملة  املتواصل في سعر صرف 
احملليــة، إذ بدأ احلديــث عن عودة 
التظاهــرات الشــعبية وانطالق 
االحتجاجات،  مــن  جديدة  جولة 
نتيجة الهبوط املفرط في ســعر 
صرف الدينــار أمام الــدوالر، وما 
خلفه من ركود في األسواق وزيادة 

في أّسعار الّسلع واخلدمات.
عبد  االقتصــادي  الباحث  ويــرى 
السالم حسن أن الشارع العراقي 
يعيش حالة من الغضب، مما يدعو 
إلــى احتمالية جتــّدد التظاهرات 
وحــدوث “ثورة جيــاع” قد تطيح 
رؤوســاً كبيــرة كما حــدث في 
التظاهرات املاضية التي استمرت 
لفترة وحملت مطالب اجتماعية 
واقتصادية ال تــزال غير محققة 

حتى اليوم.
ويشــير حســن، إلــى أن ارتفاع 
ســعر الدوالر له حسابات خاصة 
سياســية،  أجندات  وراءها  تقف 
تستهدف املواطن العراقي وحتاربه 
في قوته اليومي، على حد وصفه، 
ارتفاع ســعر  اســتمرار  متوّقعاً 
الدوالر حتى يتجاوز 160 ألف دينار 
عراقي لكل 100 دوالر. وعن خسائر 
التجار وأصحاب شركات الصرافة 
في العراق يرى عبد السالم حسن 
أنهــا ال تعّد خســائر كبيرة، وأن 
أصحاب رؤوس األموال في السوق 
اســتغّلوا ارتفاع الدوالر لتحقيق 
أرباح إضافية، من خالل رفع أسعار 

املواد األساسية واالستهالكية.
ويصــف حســن احللــول التــي 
في  العراقية  احلكومــة  قّدمتها 
مواجهــة هذه األزمة بـــ “احللول 
املدروســة،  غيــر  العشــوائية” 
مضيفــاً أن الســلطات املاليــة 
في العــراق ما زالــت عاجزًة عن 
وتقدمي  السوق،  التوازن في  حتقيق 
الالزمة  االســتراتيجية  احللــول 
املالي  االســتقرار  لضمان حتقيق 

واالقتصادي في البالد.

انكماش في االنشطة االقتصادية والتجارية
 جراء ارتفاع سعر الدوالر 

المواطن لم يعد قادرا على تلبية متطلبات عائلته

الصباح الجديد ـ وكاالت:
استقر ســعر الدوالر االمريكي امس اإلثنني، 
بعد أن استوعب املســتثمرون مجموعة من 
البيانــات االقتصادية التي صدرت األســبوع 
املاضــي وأثــارت آمــاالً بأن يبطــئ مجلس 
االحتياطي الفدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات اجلمعة املاضية الفائت ارتفاع 
الوظائف خــارج القطاع الزراعي في الواليات 
املتحدة 223 ألف وظيفة في كانون األول في 
حني كان ارتفاع متوسط الدخل %0.3 أقل من 

املتوقع وأقل من %0.4 في الشهر السابق.
وكانت هنــاك عالمــات أخرى علــى تباطؤ 
االقتصاد مع انكماش نشاط صناعة اخلدمات 
في الواليات املتحدة ألول مــرة منذ أكثر من 
عامني ونصف في كانون األول وســط ضعف 

الطلب.              
وأدى ذلك إلى انخفاض مؤشــر الدوالر، الذي 
يقيــس أداء الدوالر األميركي مقابل 6 عمالت 
رئيسية، %1.15 اجلمعة املاضي، وارتفع املؤشر 

%0.01 إلى 103.720 امس االثنني. 
الدوالر  %0.12 أمــام  اليابانــي  الــني  وارتفع 
إلــى 131.94 للدوالر، في حني ســجل اجلنيه 
اإلســترليني في آخر تعامــالت 1.2099 دوالر 
بارتفــاع %0.06خالل اليوم بعد أن ارتفع 1.5% 

اجلمعة املاضية.             
وارتفــع اليورو %0.11 إلى 1.0656 دوالر بعد أن 

أغلق مرتفعاً %1.17 اجلمعة املاضي.
%0.17 مقابل  األســترالي  الــدوالر  وارتفــع 
العملة األميركية إلــى 0.689 دوالر، في حني 
ارتفع الدوالر النيوزيلنــدي %0.02 إلى 0.635 

دوالر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أصــدر مصرف “الرشــيد” احلكومــي، امس 
االثنني، تعليماته لبيع عملة الدوالر األمريكي 

الى املواطنني الراغبني بالسفر. 
وقــال في بيان صحفــي ، إن فــروع املصرف 
املكلفة ببيع العملة هي الفرع الرئيسي/106، 
وفرع راغبة خاتون/97، وفـــرع اليرمـوك /71، 
البيـــع يكـون حلاملـــي بطاقـة  أن  مبيـنا 
ماستـر كـارد النخيـــل للمسافريـن خـارج 

البلـد.
وأضــاف أنه يتــم فتح مركز إصــدار بطاقة 

الزبون)Client( في فروع املصرف 
وبني أن فرع الصاحلية/33 سيكون مسؤوال عن 
فتح حساب جاري الكتروني  للزبائن الراغبني 
الذين لم يسبق ان مت تزويدهم ببطاقة ماستر 
كارد النخيل  بســعر  بطاقــة )10000( دينار 

الغيرها. 
وأوضــح أنه يكون ايداع قيــد من قبل الزبون 
)1000( دوالر  الى الصنــدوق مببلغ مايعــادل 
كحد اعلى )الستخدامها للمسافرين( بسعر 

)1465( دينار لكل دوالر .
مــن جانبه قال مصرف الرافديــن، إن عملية 
الدوالر للمواطنني ألغراض السفر  بيع عملة 
ومبا اليزيــد عــن 10 االف دوالر اميركي لكل 
زبون بســعر 1455 دينار لــكل دوالر تودع في 
بطاقة املاستر كـــارد الصـادرة مـن مصـرف 

الرافديـن.
وقرر البنك املركزي العراقي، أمس االول األحد، 
شمول املصارف املسموح لها باملشاركة في 
املشــاركة  في  والراغبة  اإللكترونية  املنصة 
ببيع الدوالر النقدي ألغراض الســفر والعالج 

والدراسة.

عالميًا.. استقرار الدوالر 
مع تقييم مسار رفع 

أسعار الفائدة

مصرف الرشيد يفعل 
اجراءات بيع الدوالر 

للمواطنين

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد :

توقــع محللــون نفطيون اســتمرار 
تقلبــات أســعار النفط اخلــام خالل 
األســبوع اجلاري بعدمــا أغلق النفط 
تعامالت األسبوع املاضي على خسائر 
حادة بنحو ثمانية في املائة، وهو أكبر 
واخلام  برنت  خلام  أســبوعي  انخفاض 
األمريكي في مستهل عام جديد منذ 

.2016
وأوضــح احملللون أنه فــي بداية العام 
اجلاري كانــت هناك عوامل عدة تلعب 
دورا في حتديد االجتاه قصير ومتوسط 
األجــل ألســعار النفط هــذا العام، 
مشــيرين إلى أن السوق حتت ضغوط 
وتشديد  والطلب  العرض  مخاوف  من 
السياســة النقديــة على مســتوى 
العالــم وتوقعات حــدوث تباطؤ في 
النمو االقتصادي وزيادة الركود احملتمل، 
وذلك على الرغم من إعادة فتح الصني 
بعد موجة اخلــروج من فيروس كوفيد 
وتأثير ذلــك في دعم أســعار النفط 

اخلام.
وأشار احملللون إلى تراجع أسعار النفط 
اخلام تســعة في املائة في أول يومني 
تداول وذلك في أســوأ بداية لعام منذ 
1991، كما انخفض ســعر خام برنت 
إلى مــا دون مســتويات العام املاضي 

للمرة األولى منذ عامني.
وفى هــذا اإلطار، يقــول روس كيندي 
إيه  إتش  املنتدب لشركة كيو  العضو 

خلدمات الطاقة: إن التقلبات السعرية 
تبقى مســيطرة على السوق خاصة 
بعد اخلســائر احلادة في ختام األسبوع 
املاضي بسبب مخاوف الركود املرجحة 
في العــام اجلديد، وحتديــدا في ضوء 
عدم تخلي بنك االحتياطي الفيدرالي 
عن موقفه املتشــدد وتصميمه على 
محاربــة التضخم من خــالل زيادات 

متوالية في أسعار الفائدة.
أن االجتــاه الصعودي  يبــدو  أنه  وذكر 
ألســعار النفط محدود فــي ضوء أن 
تلقيها في  التــي مت  التضخم  بيانات 
تشرين األول وتشــرين الثاني أظهرت 
انخفاضــا مرحبــا بــه فــي الوتيرة 
األســعار،  في  للزيــادات  الشــهرية 
موضحــا أن الســوق تتطلــع إلى أن 
مســار  على  ســيصبح  التضخــم 

هبوطي مستدام.
من جانبه، يقول دامير تســبرات مدير 
تنميــة األعمال في شــركة تكنيك 
جــروب الدولية: إن خســائر أســعار 
النفط اخلام قد تستمر بعض الوقت، 
حيــث ال تــزال اخملاوف بشــأن الركود 
الطلب الضعيف  قائمة، كما يضيف 
احلالــي علــى النفــط فــي كل من 
الواليات املتحدة والصني إلى التوقعات 

الهبوطية الفورية ألسعار النفط.
وأشــار إلى أن محدودية تراجع اإلنتاج 
لالنخفاضات  داعمة  كانت  الروســي 
الســعرية، حيث لعــب النفط اخلام 
الروســي املتــاح بســهولة دوره في 
االنخفاض املســتمر لألسعار وكذلك 

فعل اإلفراج الواســع عــن احتياطي 
الواليات  فــي  االســتراتيجي  البترول 
املتحدة، الفتا إلى أن هذه العوامل قد 
السوق خالل  التأثير في  تســتمر في 

العام اجلاري.
ومن ناحيتــه، يقول بيتــر باخر احمللل 
االقتصادي ومختص الشؤون القانونية 
والدول  الطاقة  إن شــركات  للطاقة: 
املنتجة من املتوقــع أن تواصل حتقيق 
أربــاح قياســية طــوال 2023، فضال 
عن تطوير قدرتهــا في مجال الطاقة 

التدريجي  االنتقــال  لدعــم  اخلضراء 
بعيدا عن الوقود األحفوري إلى مصادر 

الطاقة املتجددة.
وأشــار إلــى أن احلــرب الروســية - 
الطاقة  أســواق  غيــرت  األوكرانيــة 
وخفضت توافر الطاقة وزادت األسعار، 
إلى جانب  اإلنتــاج  ارتفاع  أن  موضحا 
اســتمرار ارتفــاع األســعار أديا إلى 
نتائج مالية قوية للغاية للشــركات، 
كمــا حلت النرويج محل روســيا في 
األسواق األوروبية بحصة جيدة بسبب 

الطاقة  علــى  املفروضة  العقوبــات 
ذلك شــركة  على  ومثال  الروســية، 
أكوينور، التي أصبحــت املورد الرئيس 
للغاز إلــى أوروبا في 2022، ما قلل من 
حصة شــركة غازبروم الروســية في 

السوق.
بدورها، تقول أرفي ناهار مختص شؤون 
أفريكان  شــركة  في  والغــاز  النفط 
ليدرشــيب الدولية: إن صناعة النفط 
والغاز ستســتمر في العام اجلديد في 
تعزيز إنتاجها، وحتقيق أرباح قياســية 

في معظم الدول املنتجة.
وأضافت أن الشــركات الدولية تعمل 
لكنها  املتجددة،  الطاقة  مصادر  على 
ال تزال تدير مشاريع نفط وغاز واسعة 
اســتجابة  للغاية  ومربحة  النطــاق 
للطلب العاملــي املتزايد على الطاقة، 
حيث ال تــزال الــدول املنتجة تعتمد 
بشــكل كبير على ثروتها من النفط 
والغاز بعد ارتفاع أرباح أغلب املنتجني 
قفزات  بفضــل  املاضي  العــام  خالل 
أسعار النفط والغاز، لكن هذا يساعد 
أيضا على ضــخ األموال فــي تنمية 

قدرات الطاقة املتجددة.
من ناحية أخرى، وفيما يخص األسعار 
تباينت  املاضــي،  في ختام األســبوع 
النفط عند تســوية تعامالت  أسعار 
ســتة كانون الثاني ، مسجلة خسائر 

أسبوعية حادة.
وعنــد التســوية، تراجعــت العقود 
اآلجلة خلام برنت بنحــو 0.2 في املائة 
إلى 78.57 دوالر للبرميل، فيما ارتفعت 
عقود اخلــام األمريكــي 0.1 في املائة 

مسجلة 73.77 دوالر للبرميل.
أما على أساس أســبوعي، تراجع كل 
من برنــت وناميكس بأكثــر من 8 في 
املائــة، وهو أكبر انخفاض أســبوعي 
لهما في مســتهل عــام جديد منذ 

.2016
وكانت بيانات “بيكر هيوز” قد أظهرت 
إغــالق ثــالث منصــات للتنقيب عن 
النفط في أمريكا إلى 618 منصة هذا 
األســبوع، رغم توقعــات زيادتها عند 

623 منصة.
“بي. برينوك احمللل في  وقال ســتيفن 
في.إم”: إن ســوق النفط رمبا تستعيد 
بعض الهدوء بعــد التغيرات الكبيرة 
التي شــهدتها في وقت ســابق هذا 
األسبوع رغم أن احتماالت الصعود ال 
تــزال محدودة، على األقــل على املدى 

القريب.
وأشار تقرير “بيكر هيوز” إلى انخفاض 
إجمالي عدد منصات احلفر النشــطة 
فــي الواليــات املتحدة مبقــدار 7 هذا 
عدد  إجمالي  انخفض  حيث  األسبوع، 
احلفارات إلى 772 هذا األســبوع - 184 
منصــة أعلى من عــدد احلفارات هذه 
املرة فــي 2022 و303 منصات أقل من 
عدد احلفــارات في بدايــة 2019 قبل 

انتشار الوباء.
ولفت التقرير إلــى انخفاض حفارات 
النفط فــي الواليات املتحــدة مبقدار 
ثالثــة هذا األســبوع إلــى 618، كما 
اربعة  مبقدار  الغاز  منصات  انخفضت 
لتصل إلــى 152 حفــارات مختلفة، 
بينما ظــل عدد احلفــارات في حوض 

بيرميان وإيجل فورد كما هو.
ونوه التقرير إلــى ارتفاع إنتاج النفط 
اخلام في الواليات املتحدة إلى مستوى 
12.1 مليون برميل يوميا في األسبوع 
املنتهي في 30 كانون األول ، وذلك وفقا 
آلخر تقديــرات إدارة معلومات الطاقة 
األســبوعية، حيث ارتفعت مستويات 
اإلنتاج فــي الواليات املتحدة 300 ألف 

برميل فقط مقارنة بالعام املاضي.

رغم مخاوف الركود

صناعة النفط والغاز مرشحة لتعزيز إنتاجها خالل العام الحالي
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكرت بيانــات بورصة لندن، امس 
االثنني، أن أســعار الغاز في أوروبا 
 800 لتتجاوز   7% بنسبة  ارتفعت 

دوالر لكل ألف متر مكعب.
)حسب  اآلجلة  العقود  وافتتحت 

 )TTF مؤشــر أكبر مركــز أوروبي
التــداول عنــد مســتوى 773,6 
دوالرا لكل ألف متــر مكعب )2+ 
 10:31 الســاعة  من  واعتبارا   ،)%
األسعار  بلغت  موسكو،  بتوقيت 
وتعتمــد   ،)7%  +( دوالرا   811,4

ديناميــات عروض األســعار على 
ســعر التســوية ليــوم التداول 
السابق، اجلمعة 758.5 دوالر لكل 

ألف متر مكعب.
يناير،  فــي خمســة  أنه  يذكــر 
الغاز  أســعار صــرف  انخفضت 

في أوروبا ألول مرة منذ 16 شــهرًا 
تقريًبا ، منذ 10 ســبتمبر 2021 ، 
إلى أقل مــن 700 دوالر لكل ألف 

متر مكعب.
وأشــار اخلبراء إلــى أن انخفاض 
أسعار الغاز في البورصة األوروبية 

احلرارة  درجــات  بارتفــاع  مرتبط 
الرياح.  الطاقــة من  توليد  وزيادة 
وذكــرت وكالــة “بلومبــرغ” أنه 
يناير  أن يكون شــهر  املتوقع  من 
األكثر دفًئا في السنوات األخيرة ، 
األوروبي  االحتاد  من  بيانات  وتظهر 

لطاقة الرياح فــي أوروبا أن إنتاج 
الطاقة من مزارع الرياح في االحتاد 
األوروبي كان 31.6 ٪ من اإلجمالي 
امس األول األحد ، وهو أحد أعلى 
املستويات منذ عام 2022. ضعف 

املتوسط السنوي ، نحو15٪.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اإلثنني،  امس  الذهب  أسعار  ارتفعت 
مقتربة من أعلى مســتوى لها منذ 
سبعة اشهر مدعومة بهبوط الدوالر 
وآمال أن يبطــئ مجلس االحتياطي 

الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

إلى   0.2% الذهــب  وارتفــع ســعر 
1868.89 دوالرا لألونصــة وارتفعــت 
العقــود األميركيــة اآلجلة للذهب 

%0.2 إلى 1873.80 دوالرا.
%0.2 مما  الــدوالر  وانخفض مؤشــر 
يجعل الذهب أرخص للمشترين في 

اخلارج.
وأظهــرت بيانــات يــوم اجلمعة أن 
وظائف  أضاف  األمريكــي  االقتصاد 
بشــكل  قوي في كانــون األول في 
الوقت الذي مازالت فيه سوق العمل 
تعاني من الشــح ولكن مســؤولي 

االحتياطي الفدرالي قد يســتمدون 
بعض الدعم من ارتفاع متوسط في 

األجور.
وانكمش نشــاط صناعــة اخلدمات 
في الواليات املتحدة في كانون األول 
ألول مرة منذ أكثر من عامني ونصف 

وســط ضعف الطلب مما قدم مزيد 
مــن األدلة على أن التضخم آخذ في 

االنحسار.
ويقلص ارتفاع أسعار الفائدة جاذبية 
من  للتحــوط  كوســيلة  الذهــب 
التضخم ويرفع تكلفة فرصة حيازة 

الذهب الذي ال يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، 
املعامالت  فــي  الفضــة  ارتفعــت 
الفورية %0.6 إلى 23.95 دوالرا، بينما 
ارتفــع البالتني %0.5 إلــى 1094.97 

دوالرات .

ارتفاع أسعار الذهب نحو أعلى مستوى لها منذ سبعة اشهر

أسعار الغاز تتجاوز عتبة 800 دوالر
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جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية 
واجلوازات واإلقامة صالح الدين
قسم شؤون االحوال املدنية

العدد: ج.ص/ 244
التاريخ: 2023/1/9

إعالن
نعمه  )محمــد  املواطــن  قــّدم 
واملســجل  محيميد(  ابراهيــم 
في دائرة احــوال العلم الذي يروم 
تغيير اســم ابنه وجعله )غياث( 
لديه  فمــن  )غيثــان(  مــن  بدال 
اعتــراض مراجعة هــذه املديرية 
خــال )15( يوما من تاريخ نشــر 
اإلعان وبعكســه سيتم النظر 
في الدعوى وفق احكام املادة )22( 
رقم  الوطنية  البطاقة  قانون  من 

3 لسنة 2016.
اللواء 
رياض جندي الكعبي

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين
محكمة االحوال الشخصية في 

تكريت
العدد: 2069/ش/2022
التاريخ: 2022/12/29

اعالن
الى املدعى عليه/ اورنس هادي احمد

محكمة  اصدرت   2022/12/29 بتاريخ 
االحوال الشخصية في تكريت بحقك 
حكماً غيابياً يقضي )بتصديق الطاق 
اخلارجي بينك وبني املدعية )وسن عامر 

شاكر(
بصحيفتــني  تبليغــك  تقــرر  لــذا 
محليتــني وفــي عدم حضــورك الى 
هذه احملكمة او ارسال من ينوب عنك 
والتمييز خال مدة  لاعتراض  قانونيا 
اقصاها ثاثون يوما من تاريخ النشــر 
في الصحف يعتبــر قرار احلكم نافذا 

بحقك ومكتسبا درجة الثبات.
القاضي
خيراهلل خليل كلش

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين
محكمة االحوال الشخصية في 

تكريت
العدد: 1688/ش/2022
التاريخ: 2022/12/22

اعالن
الى املدعى عليه/ علي حسني 

كنعان
محكمة  اصدرت   2022/12/22 بتاريخ 
تكريت  فــي  الشــخصية  االحــوال 
بحقك حكماً غيابيــاً يقضي )بتأدية 
املدعى عليه نفقة للمدعية )فاطمة 

حميد نايف( وألطفالها االثنني(
بصحيفتــني  تبليغــك  تقــرر  لــذا 
محليتــني وفــي عدم حضــورك الى 
هذه احملكمة او ارسال من ينوب عنك 
والتمييز خال مدة  لاعتراض  قانونيا 
اقصاها ثاثون يوما من تاريخ النشــر 
في الصحف يعتبــر قرار احلكم نافذا 

بحقك ومكتسبا درجة الثبات.
القاضي
خيراهلل خليل كلش

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية 
واجلوازات واإلقامة صالح الدين
قسم شؤون االحوال املدنية

العدد: ج.ص/ 239
التاريخ: 2023/1/9

إعالن
قــّدم املواطــن )مخيــف عبــد 
فرحــان(  طلبا يروم فيــه تغيير 
بدال من  )عبداهلل(  اسمه وجعله 
)مخيــف(  فمن  لديــه اعتراض 
املديريــة خال  مراجعــة هــذه 
)15( يوما من تاريخ نشــر اإلعان 
وبعكســه ســيتم النظــر في 
الدعوى وفق احكام املادة )22( من 
الوطنية رقم 3  البطاقــة  قانون 

لسنة 2016.
اللواء 
رياض جندي الكعبي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف بغداد/ 
الرصافة

محكمة بداءة مدينة الصدر
الدعوى رقم : 1207/ب/2022
التاريخ: 2023/01/09

املدعي: امني بغداد اضافة 
لوظيفته

مدعى عليه: جمعه جبر 
حسوني

الدعوى املرقمة )اعــاه( لدى هذه 
)أبطال  فيهــا  يطالبك  احملكمــة 
وإعــادة تســجيل العقــار املرقم 
وكــرع(  شــماعية   19 م   115/13
قرر  اقامتــك  محــل  وجملهوليــة 
تبليغك بصحيفتني يوميتني مبوعد 
مرافعة يوم )2023/01/19( الساعة 
التاســعة وفي حال عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونيا ســتجري 
املرافعة بحقــك غيابيا وعلنا وفق 

القانون.

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

 رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة بداءة الكوت

العدد : 4309/ب/2022
التاريخ : 2023/1/4

الى املدعى عليه / رياض خضر مطشــر 
اقام املدعي ) باقــر عبد الكاظم خاطي 
البدائية املرقمة 4309/ب/2022  ( الدعوى 
وقد اصدرت هذه احملكمــة حكما غيابيا 
بتأديتك  بإلزامــك   2022/11/27 بتاريــخ 
مبلــغ مقــداره 30000 $ دوالر امريكــي 
وجملهوليــة محل اقامتك حســب كتاب 
مركز شــرطة اخللود بالعــدد 14692 في 
العمارات  اخملتــار  واشــعار   2022/12/18
لفته  )كاظــم  واملتميزيــن  الســكنية 
التميمي( تقــرر تبليغك باحلكم الغيابي 
بصحيفتني محليتني ولك حق االعتراض 
على احلكم الغيابي خال املدة القانونية 
البالغة عشــرة ايــام اعتبارا مــن اليوم 
التالي من تاريخ النشــر وفي حالة عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانونيا ســوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القاضي
محمد نوري عواد الطائي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار
محكمة بداءة الناصرية

العدد: 3535/ب/2022
التاريخ: 2023/1/3

اعالن
الى املدعى عليها:

 )صبيحه مهدي علوان(
بناًء على الدعــوى البدائية املرقمة 
اعاه واملقامة ضدك من قبل املدعي 
)محمد مهدي علوان وصاح مهدي 
العقار  )متليــك  بخصوص  علــوان( 
تسلســل 27/244 جزيرة( وجملهولية 
محل اقامتكم تقرر تبليغكم اعانا 
على  محليتني  صحيفتني  بواسطة 
 2023/1/16 املوافــق  املرافعة  موعد 
وفي حالة عدم حضورك او ارســال 
من ينــوب عنــك قانونا ســتجري 
املرافعة بحقك غيابيا ووفق االصول.
القاضي
عادل خلف جاسم

فقدان هوية 
وكالة مواد غذائية 

مواد  وكالــة  هويــة  فقــدت 
غذائية/ مدينة الصدر الصادرة 
من الشــركة العامــة لتجارة 
املــواد الغذائية باســم/ حيدر 
يعثر  فمن  محسن  جبر  عباس 

عليها تسليمها ملصدرها..

اعالن متدید مزايدة
احلاقاً باعاننا املرقــم ))5045(( واملؤرخ في 
2022/12/29 تقرر متديد املزايدة اخلاصة ببيع 
والتابع  اعاننا  في  املذكورتني  الســيارتني 
لكلية بغــداد للعلوم الطبيــة للتعديل 
ومن يرغب باملزايدة العلنية دفع مبلغ بدل 
االشــتراك باملزايدة مبقــدار )50000 دينار(  
خمسون الف دينار غير قابلة للرد مع جلب 
صكني مصدقني للســيارة الشــوفرليت 
ابيــكا مبقــدار )2100000(  فقط مليونان 
ومائة الف دينار ال غيرها والسيارة نوع فورد 
اكسبديشــن مبقــدار ))4100000(( فقط 
اربعة مايني ومائة الف دينار قابله للرد مع 
املستمسكات االصولية ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة اجور نشــر االعان وسيكون 
اخر موعد للمزايدة بتاريخ 2023/1/15 في 

الساعة ))العاشرة صباحاً ((.
أ . د. احمد عباس حسني 
عميد كلية بغداد للعلوم الطبية

جمهورية العراق 
الشركة العراقية إلنتاج البذور 

مساهمة مختلطة 
اجلهة القطاعية-/وزارة الزراعة

رأس مالها )20( مليار دينار 
قسم القانونية

)13(
العدد / 60
التاريخ / 2023/1/9

اعالن 
تعلن الشــركة العراقية إلنتاج البذور )م.م( عن اجراء مزايدة علنية لبيع األمــوال املدرج ادناه وللمرة الثانية 
واخملزونة في معمل تنقية البذور في احلويجة . فعلى الراغبني بالشراء احلضور الى املوقع املذكور وذلك في متام 
الســاعة )11( احلادية عشر من صباح يوم االحد املوافق 2023/1/22 مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
املبينة ادناه لغرض املشاركة في املزايدة العلنية وسيتم استيفاء مبلغ قدره )5000( دينار غير قابلة للرد )أجور 

خدمة( من كل مزايد الذي يروم الدخول في املزايدة ويلتزم من ترسو عليه املزايدة االتي:
- دفع كامل بدل البيع وكافة املصاريف خال مدة )7( أيام اعتبارا من تاريخ املصادقة )اإلحالة(.

- رفع املال املباع خال مدة )15( خمســة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اإلحالة )املصادقة( بعدها يحق للشركة 
فرض أجور خزن بنسبة 1/2% من كامل بدل البيع بعدها يحق للشركة بيع املال للمرة الثانية .

- يتحمل أجور الداللية بنســبة 3% باملائة من بدل البيع وكذلك أجور نشــر اإلعان مــع أجور التحميل واي 
مصاريف أخرى .

- ان االشــتراك باملزايدة يعتبر إقرار مبعاينة املادة بحالته املعروض بهــا ويعتبر قبوال به وال يحق له االعتراض 
الحقاً.

املدير املفوض
د. نزار ممدوح الكبيسي

محكمة األحوال الشخصية في الكوت 
تنويه 

احلاقــا بإعاننا املرقم 23/ش/2023  واملنشــور في جريدة 
العدالــة وجريدة الصباح اجلديد فــي 2023/1/9 حيث ورد 
خطا في اســم املدعية ) ازهار جلي جمعان(  والصحيح 

)ازهار جليل جمعان(
 لذا اقتضى التنويه

الثاثاء 10 كانون الثاني 2023 العدد )5052(

Tue .10 Jan. 2023 issue )5052(

التأميناتكميتهاملال املراد بيعه

5,000,000 خمسة ماليني دينار300 طن قابلة للزيادة والنقصانكوالح ذرة صفراء علفية

500,000 خمسمائة الف دينار 15 طن قابلة للزيادة والنقصانتنب ذرة صفراء علفية



ثقافة 8

قصة قصيرة

شعرتشكيل

شوقي كريم حسن
ليس من احلكمة بشيء ،ان تنظر الى السماء 
بانتظام  املتناثرة  بكل ســعتها وموجوداتها 
مدهش، فال جتد غير ســحب تهشــها رياح 
مدوية تدور باحثة عن استقرار احملال ، فراغات 
باالبتهاج،السماء  املوحية  املعاني  من  خالية 
امتــداد يوحــي بالعظمة واالدهــاش ،لكنه 
المينح غير غبار االســئلة احلائــرة التي تلوث 
العقول باملســتحيل، اعالن العجز املصحوب 
اوهام  الســماء غطاء  والتكاســل..  بالريبة 
وسفاالت،ومركب ضياع مدحور كلما حاولت 
التقــرب منه، االمــواج الى خوالــي االبتعاد 
،دون ان يتــرك اثــراً ميكن االســتدالل اليه…
السماء حكاية ليل طويلة اطعمتنا هواجس 
باالنتهاء،مصحوباً  اليقــر  وخياالت..وجتــوال 
بضحكات رغباتنــا املرة،وانيننا امللتاث برغبة 

االستحواذ..
منسك خلوتنا املستباحة بفرح طاغ.. نرسمه 

بعفوية وامتنان..
الســماء، أغنية حنجرة عاشقة ،حتاول متزيق 
ســتائر الليل الكثيفة،من اجل الوصول الى 

ماتروم وصوله
»ياليــل ،صدك ما اطخلك رأس واشــكيلك 
حزن« كلما جتــرأت حماقتي املعلنة واملعتادة 
التي تســميها زوجتــي الفطنــة الكثيرة 
التشكي ،) مبزح ســذاجتي التافهة(،ورفعت 
رأســي  املغبر املليء  بالغيظ  واالنكســار، 
مراقباً حركاته املســرحية املوحية بالفطنة 
والغرابة،رأيته يشــير اليَّ  امراً بطرف اصبعه 
املبتور، بــإن غض الطرف ،واالبقاء على رقبتي 
مططئة، حَتســُب بتخاذٍل  وقح ذرات التراب 
النافرة،املغطــاة ببقايا روث االبقــار واجلياد، 
وذروق الدجاج، واالشــياء املتروكة منذ ازمنة 
مهجورة االتصال ،ثمة متثاالن رخاميان شديدا 
الســواد  النثى تتشــح  بغطــاء رأس  زهري 
موشــى بزهور االقحوان ،ورجل ابله  شــديد 
االضطــراب يرتدي قبعــة دائريــة متيل الى 
ميني عينيه //املشــهد  محفــور بعمق ذاكرة 
اخلطيئة..تكرره كلما شــعرت. باحلاجة اليه 
،يقف قبالتها مرجتف االوصال،جتلده ســياط 
توحشــه ونذاالت احالمــة الغارقــة بانهار 
دم،تنظره بعينني خضراوين،شديدتي القتامة،  

الئمة وقاحته املتمادية ،.
هي/ما كان عليك االنتظار اللحظات ســيف 

جترده عن غمده ساعة يحتاج احلال اليه.

هو/ويل نفســي التي ملت اللوم وماعادت 
تعرف مالذي تريد وماالتريد..لشدما شعرت 
بالضجــر ..االرمتــاء في احضــان اخلديعة 

خيانة روح..
هي/ كان عليك االختيار،،عرش وجمجمة

وسيف ،، قوائم لعبة  عذراء ..التقبل سوى 
رهان مضمخ بعطور  الفجيعة..

هو/ اتعرفني ســيدتي معنى ان يكون رجالً 
مثلي مرتدياً ثياب اخليانة..

هي/أنت من اخترت  الــدرب الذي اخذتني 
اليه..عرش سورته مطامح  رضاك!!

هو/ مــذ كان صباي مير امــام هذا القصر 
كتوم احلكايات واالحالم..  تشــرئب رقبتي 
الى حيث العرش،،، متابعة كبريائه وزهوه.. 

صباي املشاكس اختار الطريق اليه،
هي/ماكنت  لتصل لوال وجودي الذي ارمتى 

عند  طموحات وجودك/‹
الرؤيا لم تعد صاحلة ملراميه ،اغمض عينيه 
ســليلتي االحزان، محاوالً جتاوز بلواه   لكن 
روحه املشاكســة اجهشــت بعويل  اثار 
فضول املارة، فجاءوا اليه متوسلني صمته/  
هو/ النســيان قحط االرواح واداة تعذيبها 

..الخالص مادامت خطواتي ترى كل املآسي 
بوضوح ودقة،،من اين يأتي النســيان والدم 

املراق يصرخ طالباً ثاره..
هي/ليتك تكف عن وساوســك هذه..  الدم 

مراق،،وال ثأر يطلب!!
 هو/ ليتني اســتطيع االمســاك بيقينك 
هــذا.. احالمي مســتباحة واثامي انتظار 
يتبدد..كلما رأيتــه ملوحاً صوبي،،غمرتني 

كدرة االنتظار..
االب/مالذي تنتظر،،وانت ترى روحي معلقة 

بني فراغني من الم وخوف.
هي/ صبي وقح مهذار..الجتيد غير تشــييد 

حصون محكمة من االكاذيب
غاياتك حطام..وحضورك المعنى!!

اشــعر معــه مــذ كنــا صغــار تالعبنا 
جنيــات البحر، بااللفة واالســتكانة،رغم 
قسوته الشــديدة الوطأة على من يقترب 
منه،ســنواتنا مرت بعســر ممزوج بالقلق 
،تعثــرت بنا  مثل عجوز كســيحة تاركة 
اثارها فــوق ظهورنا االخذة باالنحناء،لكنه 
دوماً،اليكتــرث  الالم  مصاحبيــه، وال الى 

استغاثاتهم  الفجة

مادامت احلياة مستمرة على قبحها،رافضة 
االذعان  للجمال،كما يقول،،شدته حلظات 
اكتشــافه الثامهــا  الفاضحة ،متســك 
البقاء.يجالس وحدته  بذيالهــا متوســالً 
واالزقة  بدقة فنان ماهر،الــدروب  راســماً 
واالمكنة التي توجب عليه ارتيادها، يهمس 
لذاتــه امللطخة بــرذاذ الوجــع والرذيلة/

مــاكان عليها فعل ذلــك..دورب اخلطيئة 
مشــينة /وركوب جيادها  اجلامحة  فعلة 
وقاحة./.اليجــب ان متزق رايــات الفضيلة 

وتداس / .
—٢—

) االنكمــاش داخل رحــم الفجيعة احملاط 
باالقاويــل والشــاذ مــن احلكايــات التي 
حتــاول الهروب من اخليــال  لتصنع امجاداً 
من االكاذيــب ،واتخاذ الهذيانــات احلافرة 
لبقايا مدافــن الوقاحات مالذات تســتتر 
خلفها مجاميع من الســائلني لكيفيات 
ما يكون عليــه اخلالص، لــن توصل لغير 
والقســوة،. القتامة،  الشــديد  التأمــل 

لعبة ماكــرة بني مهرج مجبول على صنع 
التفاهات،وملك اليجيد سوى القبض بكل 

ما يستطيع من قوة على مقبض عرشه،.
—-مالذي تبقى سوى هذا الهشيم الطاعن 
باخلراب.. وهــل ميكن لهــذه البقايا اعادة 
تكوين ماتدمر داخل نفس تســربلت ثياب 
العجز والهزمية..وامنت بــكل مامتوفر ان 
اخلنوع وطأطأة الرقاب،والتصفيق ،هي اهم 
طرق السالمة والنجاة واحلفاظ على  مابني 
الــرأس والرقبة،.يدور الســؤال داخل دوارق 
االفئدة الدائخة بالبحث  الفائق االستحالة 
بني انقاض احليرة وركام االنتظارات، يجلس 
اوجاعه،املتصاعدة  لتوهجات  مكترث  غير 
مثل لهب كانون،محاوال قدر مايســتطيع 
االمســاك بجوامح متخيالته التي التقبل 
لهوهه  اســيجة  مجتازاً  الترويض،يــروح 
باحثــاً عن طريــق يضعه عند مشــارف 
احلقيقة/أيها الليل السادر في غيه ،معناي 
اثم../ماكان يجب عليَّ  ،/وحضوري  خديعة 
اتباع حمائم فوضاي/الشيء يحقق معاني 
االشي/وحدي تائه منسي بني جدران عالية 
صماء/، واصوات طبــول تقرع/هي حلظات  

النهاية ..ام  بدايات نهايتي؟/
فهم  علــى  االجابــات كســيحة،التقدر 
مايجــول بخاطري ،من اثــاٍم ،وينابيع مياه 
حمراء ، حاولت مــراراً التخلص من وجعي 

وانهياري،
 لكن االيادي السود تسحبني بعنف لترمي 

بي الى قاع االحتراق،
— مالذي جنيت غير بلواك  اخلادعة؟!!

— ليتني اعــرف عن اي بلــوى تتحدث واي 
الى  ،،الكثر عمى بصيرتي..احالني  خديعة 
شــبح يلهث وراء سراب..دلني ان رأيت غير 

الذي ارى؟!!
—  وعرة دورب مباحثك وصعبة االجتياز..عد 

الجدوى من اللهاث خلف وهم!!
—- اتســمي بحثي عن احلقيقة وهماً..من 
اين جاءتك تلك التسمية الضارة والعدمية 

القيمة.. اناي تعرف ماال تعرف انت!!
—اخليانة ارث يتبع خطى االنســان مذ جاء 
يبحث عن سر وجوده..عد لتحفظ ما بقي 

من احالم قد حتتاجها يوماً؟!!
— مرة انصُت الى عراف حاذق ميسك بعصا 
الرب ..يقول ان القتلة يخافون االحالم.. ومن 
اجل هذا يهربون من وسائد االسرة بعيداً.. 
القتلة اليرون غير رقاب تشغب انهار دم..!!

— قصص الغير،،ليتك تكف عن ترديدها ولو 
لبعض وقت؟!

—ليتني اقدر على تنفيذ مــا ترغب،،،دلني 
على درب اسلكه من اجل خالصي..!!

علي إبراهـيم الدليمي
بحضور جمع غفير من الفنانني والصحفيني 
العراقيني، أقام التشكيلي علي عبد الكرمي 
معرضه الشخصي احلادي عشر على قاعة 
»نخيل عراقي«، مساء الســبت – 7 كانون 
الثاني، والــذي ضم )30( عمالً زيتياً مختلف 
الفنية،  اإلســتلهامات  ومتنوع  القياسات، 
حيث تباينــت موضوعاتها ما بني الواقعية، 
والتجريد، بلمسات  واإلنطباعية، واحلروفية، 
فنية متميــزة. ناهيكم عن تواريخ إجنازاتها، 

التي كانت ما بني 2014 وحتى اآلن.
الفنان علي عبد الكــرمي، جمع في معرضه 
هــذا أكثر من جتربة أو بحــث فني ملفاهيم 
»أســلوبية  وهي خالصة  عديــدة  جمالية 
وفكريــة« في آن واحد، وقــد أراد من ذلك أن 

يقول أن الفنان ال يســتقر على أســلوب 
واحــد أو الوقــوف على موضــوع واحد، 
وامنــا يواكب أحــداث ومتطلبات اجملتمع 
األحوال..  فــي كل  واملتبدلة  املتواصلــة 
دون  املتواصلة  فضالً عن جتديد جمالياته 

توقف أو إنقطاع.
فتارة يرســم الطبيعة وأجواءها اخلالبة، 
وتارة أخرى يسجل آثار الفلكلور البغدادي 
بشناشــيله ورموزه الشــعبية اجلميلة 
واملســاجد البغدادية املزخرفــة، وأحياناً 
يذهب إلى ســريالية العشــق اإلنساني 
بالوان وتلوينات الرومانسية، وفي محطات 
أخرى يسحب صور اخلط العربي بأشكاله 
املتميزة ليولد منها إيقونات جمالية على 
قماشــة أعماله الفنية املعصرنة.. فنان 
ال يقف عند محطة فنيــة معينة، أو أن 
يكون أسير هوية أســلوب خاص. ليقول 

بالتالــي دعوني أحب احلياة كما تشــاء 
إحاسيسي وعواطفي وخياالتي وألواني.

الفنــان علي عبد الكــرمي، عضو في كل 
من: نقابة الفنانــني العراقيني، وجمعية 
رواد  وملتقــى  العراقيــني،  اخلطاطــني 
الفــن العراقــي/ تركيــا، وجمعية جنم 
الدوليــة للفــن التشــكيلي، ومجلس 
– بيت  العرب  واملثقفــني  واألدباء  الكتاب 
الفنانني العــرب، وأمني عام بيت الفنانني 
في  شارك  »سابقاً«،  العرب  التشكيليني 
معــارض جماعية عديدة داخــل العراق 
وخارجــه، أصدر مؤلفــني: األول »جتليات 
لوحــة«، والثانــي »خلف أســوار اللون« 
يضمان مقطوعــات نثرية ولوحات فنية. 
الدروع واألوسمة  العديد من  حصل على 
وشــهادات التقديرية. يعمــل حالياً في 

كلية الفنون التطبيقية.

كأنني على مرمى
رمقة من عينيك.

كأنني يحفني ظلك الطويل،
حتت شمس نيسان،

وريح أيلول.
كأنني فراشة،

حتيا في كفك اليمنى،
وفي اليسرى تُرديها الساعة.

أُعدُّ لك الهواء،
من دخان الغارات أغسله،

أزيح عنه النقع،
أُعطره

برائحة الليل،
برائحة اخلبز البدوي،

بشذى محارة،
وورقة غار،
فريحانه.

أعد لك قصيدتي،
كم حرًفا يحتوي بهاؤك؟

أعد لك جنوني،
لتنام كما الورد رقيًقا،

وأنتظرك...
كما انتظرتك.

كنا صغيرين
سرقنا أحالمنا في الطريق،

ما بني بحر وشجرة.
رقصنا فرًحا ولعثمة،

قطفنا باقات من الوهم،
من الفوضى.

أتكفيك األولهة مقاًما؟
في محراب اجلمال تكبر،

تستقيل اآللهة
حني يغزو دفؤك املكان.

تُرى هل تأتي؟
ال طعم للمساء

حني حتترف الغياب،
وجعُه

كحمامة حتتضر،
كنحيب سوسنة حتت أرجل

اجلنود،
كدمعة حرَّى.

كن رحيًما إلهي،
ولتغمرني بألوان احلياة.

بك البدء
فيك اخلتام
ولك اإلميان

هل ستأتي؟؟

*شاعرة من املغرب.

حمامات ياكو الباسلة

التشكيلي علي عبد الكريم في »نخيل عراقي«

قراءة

وطني كضفائر الشفق  ِ يتسامى
ضياًء وكرامة .. يزدهي األفُق به ما ترامى ..
 إن العطــاءات الثقافيــة تفســُر قلماً 
ينطوي نوراً في أبعاد مستقبل الثقافة أو 
يسارع اخليال واألفكار ، كمركبٍة سابحة 

في مخيلة اإلثارة واإلبداع .
لذا نرى في شــاعرتنا الوجدان األصيل ، 
ذلك الوجــدان املنفتح إلى عالم الثقافة 
ليخلق تأثيرا مبينــاً على ثقافتها ، كما 
بنت لنفســها من خالل جهدها جسراً 
للعصرنة واحلضارة القادمة عن طريق زرع 
أفكارها في الكتب الدراســية في مادة 
األدب والنصوص للمرحلتني املتوســطة 
واإلعداديــة ، وهــي تتطلع إلــى زرع كل 
ماهو جميل وراٍق في أروقة الصفوف ، ومبا 
تفاصيل مســتهلمة  يحمل في طياته 
من روح احلضارة العريقة لقلعة كركوك 

والتي تناغم املآذن ...
 

أشجارُ القلعِة تسألني :
متى تخضرُّ جذور الزيتون .. ؟؟

) كركوك يا قصيدَة الزماِن (
أسألِك  ..

لعّلِك جتيبني .. لعّلِك جتيبني
 

تتخذ الســردية طابعاً في أبيات قصيدة 
)هذيــان ُحلم ٍ مؤجل ( فــي مجموعتها 
الشعرية ) طالسم العطش ( حيث يأخذ 
املدى الزماني ) حتكــي أصداء الفصول / 
عجاف السنني / واغبرت احلكايا / كاظم 
الغيــِظ منذ قــرون / أخــاُف أن أصحو 
ذات صبــاٍح / لتطرز على هــام العصور 
...( حضــورا مميــزاً في صورٍ تشــكيلية 
مع املــدى املكانــي كلوحات ٍ شــعرية 
متناغمــة )متتطيهــا خارطٌة إســمها 
العراق / فاستوقفه سفٌح أخضر / ِشفاه 
الســحاب / فــي عيون ســيد القلعة / 

مواعيد احلب على اجلدران .. (
وقــد اثمــرت جهودهــا في الســاحات 
الثقافيــة العراقية عامــة والتركمانية 

خاصــة وذلــك بفوزها في املســابقات 
الشــعرية والقصصيــة داخــل وخارج 

العراق ..
ولها بصمة واضحة في العمل الصحفي 
وذلك من خالل ترأســها لتحرير مجلتي) 

آللئ كركوك / يلدز ( وجريدة ) القرار ( .
ولغرض إعطاء فكــرة عاملية عن عملها 
األدبــي مت ذكر إســمها فــي العديد من 
املوسوعات في العراق وفي خارجه . ومنح 
أكثر من مئة ناقد دراســات نقدية قيمة 
. إضافــة الى تأليف  ملنجزاتهــا األدبية 
ثالثة نقــاد معروفني كتبا نقدية عن تلك 

املنجزات احلبلى بالعطاء .
 لــذا ال ميكــن االســتغناء عنهــا حني 
الســعي في البحث عن اإلبداع في األدب 
التركمانــي إضافة الــى إبداعها العابق 

بالبهاء في مجال األدب العربي  ..
شــاعرتنا منور مال حســون ، تنحو في 
كتابة الشــعر منحــًى حداثيا من حيث 
)الفكر – الترميز والتجديد ( ويتجلى ذلك 
في ومضــة احتضنتها ومضات ) قنديل 
يقبل القســمة على مرارة البهجة( في 

ديوانها الشعري  مرافئ ضبابية ( :
 معادلة تشكيلية تفوح رعباً ..!

عندما يلتقي سر الوجود
بدميومة الصبراملرير ..

وصخب اللحاق
بسراب العمر
ميتطي مهرَة

الصباحات الشاردة ..!!
 ) منور( ســحابة حبلــى بالعطاء األدبي 
الثر ، ما زالــت مُتطر على أدمي أدبنا بزخات 
قصائدهــا اخلضراء املشــحونة بالدفء 
واآلمال، وكأنها شــموع سرمدية تداعب 

أحالم القراء ..

قره وهاب
 

الثقافية من منبع  إنطلقت إلى الساحة 
وأفكار  بآراء  ، محملــة  العراقية  الثقافة 
وكتابات وشــعر ومســرح ونقد ومقاالت 
وصحافــة ، فاحتــة ً أجنحة اإلبــداع في 
املهرجانــات واملؤمتــرات وفي مســابقات 
الشــعر والقصة .. إنها األديبة والقاصة 
والصحفيــة ) منور مال حســون (.. التي 
رفدت الســاحة األدبيــة بنتاجاتها الثرة 
والتي احتضنتها ســتة نتاج في الشعر 

والنقد والتاريخ .
جتد في شــعرها الروائع ومــا أكثرها ، لذا 
فهو خير دليٍل على فوزها في املســابقات 
الشــعرية والقصصية ، وحصولها على 
كــم هائل من الشــهادات والــدروع من 
مقامــات ثقافية ومــن وزراء ومحافظني 
. وجتــد فــي مقاالتها وقصائدهــا هوية 
توركمن ايلــى املوزعة على جســد تلك 
القصائد ، مستلهمة من تاريخ وجغرافية 
التركمان التي تزهو بكبرياٍء ضمن خارطة 

العراق األبي .
ففي قصديتها ) أرضــي .. وطني .. بلدي 
( التي تزينت بها مجموعتها الشــعرية ) 

مرافئ ضبابية( تقول :
 

من أرض الذهب األسود أنا ..
تربتها .. ورد ٌ،

طواَل الفصول ِ يتورد .
أرضي .. نبُع خيٍر،

ونارٌ من ألف ألف تتوقد .
 

وتقول :

»منور مال حسون« سحابة حبلى بالعطاء األدبي الثّر

 نرى في شاعرتنا الوجدان 
األصيل ، ذلك الوجدان 

المنفتح إلى عالم الثقافة 
ليخلق تأثيرا مبينًا على 

ثقافتها ، كما بنت 
لنفسها من خالل جهدها 

جسرًا للعصرنة والحضارة 
القادمة عن طريق زرع 

أفكارها في الكتب 
الدراسية في مادة األدب 

والنصوص للمرحلتين 
المتوسطة واإلعدادية

غالف اجملموعة الشعرية

فوضى
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متابعة ـ الصباح الجديد:
وجــد الباحثــون فــي كلية بايلــور للطب 
بأميــركا، مزيداً مــن األدلة علــى أن صيام 
شــهر رمضان، ميكن أن يلعب دوراً مهماً في 

الصحة العامة.
وفي دراســة جديدة نُشرت في العدد األخير 
من دوريــة »ميتابوليزم أوبن«، وجد الباحثون 
أن الصيــام مــن الفجر حتى الغســق ملدة 
شــهر، له تأثيــر مضاد لتصلب الشــرايني 
وااللتهابــات واألورام، من خــال التأثير على 
بروتينات نوع من اخلايا املناعية يسمى خلية 

.)PBMC( الدم احمليطية أحادية النواة
وتقــول آيز ليلــى مينديك أوغلــو، مؤلفة 
الدراســة، في تقرير نشــره اجلمعة املوقع 
الرســمي لكلية بايلــور: »نحــن نعلم أن 
اضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية مرتبط 
بالسرطان ومتازمة التمثيل الغذائي، وميكن 
أن يكون هذا النوع مــن الصيام مبثابة إعادة 
ضبط إليقاع الساعة البيولوجية؛ حيث فقد 
املشاركون بعد الصيام الوزن، وحتسن ضغط 
الــدم ومقاومة اإلنســولني. واســتخدمت 
الدراســة احلاليــة عينــات دم لفحص 14 
شــخصاً من الصائمني في شــهر رمضان، 
يعانون متازمة التمثيل الغذائي، ومجموعة 
من احلاالت مبا في ذلك الســمنة، ومقاومة 
اإلنســولني )ارتفاع مســتويات السكر في 
الدم(، وارتفاع ضغط الــدم، وارتفاع الدهون 
الثاثيــة )نوع من الدهون فــي الدم(، وميكن 

أن تــؤدي هذه احلاالت إلى زيادة خطر اإلصابة 
بأمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان. 
وخارج الصيام، ُسمح للمشاركني بتناول ما 
يفضلونــه، ولم يُطلب منهم اتباع أي نظام 
للتماريــن الرياضية أو إجراءات إنقاص الوزن. 
وأعطى املشــاركون عينات دم قبل بدء فترة 
الصيام وعند انتهاء الصيام وبعد أســبوع 
من انتهاء الصيام، واســتخدم فريق البحث 
تقنيــات قيــاس الطيف الكتلــي لفحص 
بروتينات خلية الــدم احمليطية أحادية النواة 
البروتينــات املرتبطة  )PBMC(، ووجــدوا أن 
بتصلب الشــرايني وأمــراض القلب وتعزيز 
أن )صميم  السرطان قد انخفضت، ووجدوا 
البروتني الشــحمي بي(، وهو مؤشــر أكثر 
دقــة للتنبؤ مبخاطر اإلصابــة مبرض تصلب 
الشرايني في القلب، من كولسترول البروتني 
الدهني منخفــض الكثافة )LDL(، انخفض 
بشكل كبير في نهاية 4 أسابيع من الصيام، 
مقارنة مبســتواه الســابق، واستمر نقصه 
حتى بعد أسبوع من الصيام. وتقول مينديك 
أوغلــو: »نتائج هذه الدراســة مهمة؛ ألنها 
متكنَّا من تأكيد التأثير اإليجابي للصيام من 
الفجر حتى الغســق على املستوى اخللوي، 
وهذه هي املرة األولى التــي يتم فيها إجراء 
هذا النــوع من التحقيق فــي بروتني اخلايا 
املناعية في األشخاص الذين يعانون متازمة 
التمثيل الغذائي، والذين صاموا خال شهر 

رمضان«.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
لطاملــا أملــح اخملــرج العاملــي »ريدلي 
ســكوت« إلى أن كاميراته ستعود إلى 
حلبــة املصارعــة الرومانيــة ملواصلة 
امللحمة الســينمائية الشهيرة فيلم 

.Gladiator »احمُلارب« أو »غادييتير«
فبعد مرور 23 عامــاً، على صدور اجلزء 
الفيلم األمريكي، كشــف  األول مــن 
موقع »ديدالين« ألخبار املشــاهير، عن 
أن التحضير للجــزء الثاني من الفيلم 
قــد انطلق، مــع بــدء املفاوضات بني 
املمثل الشــاب بول ميسكال وشركة 
البطل األساســي  »باراماونت« ليكون 

للعمل احلائز 5 جوائز أوسكار.
كان اخملــرج ريدلي ســكوت قد ســبق 
أن أعلن في تصريح إلــى صحيفة »ذا 
صن« البريطانية عن االنتهاء من كتابة 
ديفيد سكاربا،  بالتعاون مع  السيناريو 
إضافة إلى االتفاق مــع مصمم األزياء 
األساسي للعمل لُيكمل رحلة النجاح 
بحّلة مطابقة  األبطــال  أظهرت  التي 

للفترة الزمنية.
ولفت ســكوت إلى أن التصوير سيبدأ 
في شــهر مايو )أيار( املقبل، وستكون 
مدينــة ورزازات املغربيــة مــن مواقع 
للعرض  العمل جاهزاً  ليكون  التصوير، 

مطلع 2024.
من جهته، كشف موقع »فرايتي« عن أن 

سيناريو اجلزء اجلديد سيكون استكماالً 
لألول، لكن بفارق عدد من السنني، دون 
أن يحل ميسكال مكان جنم اجلزء األول 
املمثل راسل كرو »ماكسيموس«، الذي 
قضى في ختام األحداث، بل ســيلعب 
اإلمبراطــورة  جنــل  »لوســيوس«،  دور 
الرومانية لوســيا، الــذي أصبح رجاً 
ناضجاً، بعدما أنقذه »ماكســيموس« 

خال رحلة االنتقام.
وكشف »فرايتي« عن أنه مبجرد اإلعان 
عن التحضير للجــزء اجلديد، حاز األمر 
آملني عودة  الفيلــم،  إعجاب عشــاق 
البطل ولو بطريقة »فاش باك«، إال أنه 
حتى اآلن لم يوقع كــرو أي اتفاق على 

الفيلم.
ودارت أحــداث اجلــزء األول حول جنرال 
روماني سابق يعود للثأر من اإلمبراطور 
الفاســد الذي قتل عائلته وأرسله إلى 
العبوديــة، من خال ألعــاب املصارعة، 
وقد حقق حينها جناحاً كبيراً في شباك 
التذاكر حــول العالم مع أكثر من 460 
مليون دوالر، إضافة إلى ترشــيحه لـ12 
جائزة أوسكار. يُشار إلى أن اخملرج ريدلي 
سكوت يعمل على إنهاء فيلم تاريخي 
نابوليون  الفرنســي  القائد  ضخم عن 
الشــخصيتني  فيه  جامعاً  بونابــرت، 
األساســيتني في فيلم غادييتر األول، 

»راسل كرو وخواكني فينكس«.
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ملونشريط
اكتشاف منازل عمرها 6000 

عام بوسط الصين
اكتشــف علماء اآلثار بقايا سبعة منازل يرجع تاريخها 
إلى حوالي 6000 عام في مقاطعة خنان بوسط الصني، 
بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصني اجلديدة )شينخوا(. 
واكتشــفت أســس املنازل في أطــال بيياجنبينج في 
مدينة لينجباو، حيث تعود إلى الفترة الوسطى لثقافة 
ياجنشاو )التي يرجع تاريخها إلى ما قبل 5000 إلى 7000 
عام(، بحســب ما قاله معهد مقاطعــة خنان للتراث 

الثقافي وعلم اآلثار.
جدير بالذكر أن ثقافة ياجنشــاو هي ثقافة من العصر 
احلجــري احلديث نشــأت على طول الروافد الوســطى 

للنهر األصفر.
وقال وي شــينج تاو، نائب رئيس معهــد خنان للتراث 
الثقافي وعلم اآلثار: »تتميــز املنازل الكبيرة في الفترة 
الوســطى لثقافة ياجنشــاو بهياكل وعمليــات بناء 
معقدة، والتي انطوت على تصميمات وحسابات دقيقة 
وإدارة صارمة في البناء«، مضيفا أن التقنيات املعمارية 

في ذلك الوقت كانت متقدمة جدا بالفعل.
وذكر أنه مت العثور على عدد كبير من األعمال اخلشــبية 
املتفحمــة احملفوظة جيدا في أســاس منزل كبير آخر، 

وهو أمر نادر للغاية في علم آثار ما قبل التاريخ.
وقال وي إن »اكتشــاف املنازل الكبيرة من فترة ياجنشاو، 
يوفر دعما جديدا لدراسة أنواع وتصميمات وتقنيات بناء 
املنازل في ذلك الوقت مع وضع أساس متني الستكشاف 

بنية فترة ياجنشاو االجتماعية وحضارتها«.

امرأة تستعيد محفظة فقدتها 
قبل 42 عاما

  بعد نحو 42 ســنة على فقدانها، استعادت امرأة في 
أملانيا محفظة ضاعت منها عام 1981.

الســيدة وجدت احملفظة بدون أي نقــود، ولكنها عثرت 
على جواز سفرها القدمي والعديد من الصور اخلاصة بها.
وأعلن كبير قساوســة كنيســة مدينة بــاد دوركهامي 
في والية راينانــد- بفالتس، شــتيفان كونتس، أنه مت 
العثور على احملفظة، أثنــاء أعمال كانت ُترى في ُعلية 

الكنيسة.
وأشــار كونتس إلى أنه مت العثور على صاحبة احملفظة، 
التي تعيش اآلن فــي بون، بفضل الوثائــق التي كانت 

حتويها.
وقال كونتــس إنه البد أن شــخصا ما أخــذ احملفظة 
وأخفاها في الكنيســة، التي كانــت قيد التجديد في 
ذلك احلني.كانت املرأة قد نســيت احملفظة في كشــك 
الهاتف عام 1981، عندما كانت تبلغ من العمر 16 عاما.

شيبسي بطعم أرجل الفراخ يثير 
ضجة في مصر

كشفت شــعبة املواد الغذائية في مصر حقيقة قيام 
شركة شيبسي بطرح شيبسي بطعم »أرجل الفراخ«.
وقال حازم املنوفي رئيس شعبة املواد الغذائية في غرفة 
اإلســكندرية التجارية إنه ال صحة لطرح شيبســي 

بطعم أرجل الفراخ.
وكان رواد مواقــع التواصل االجتماعي قد تداولوا صورة 
لـ »شيبيســي بطعم أرجل الفراخ« على فيسبوك ما 
أثار ردود أفعال واســعة في مصر وســط حالة كبيرة 
من الســخرية. وزاد من الســخرية بــني رواد التواصل 
االجتماعــي، أنه قبل أيام قليلة نشــر املعهد القومي 
للتغذية عددا من املنشــورات على صفحته الرسمية 
على الفيســبوك بشــأن األكات االقتصادية، في إطار 
خطــة للتخفيف علــى املواطنني من غاء األســعار، 
وشــمل أحد املنشــورات طريقة عمل وجبة من أرجل 
الدجــاج ، األمر الــذي أثار غضب املواطنــني في مصر، 
وقوبل باســتهجان شــديد. مــن جانبه، قــال مصدر 
مسؤول بشركة شيبسي إن األمر عار متاًما من الصحة، 
وإن الشــركة ال تنتــوي إصدار أطعمة جديــدة الفترة 
احلاليــة، الفتة أنها تراعي الــذوق العام للمواطنني في 
األطعمة واملقرمشات من البطاطس. وتابع املصدر: من 
املســتحيل أن نعمل على طعم أرجل الفراخ، قائا: »ال 
نســتغل حدثا ما للتجارة به«. وقال حازم املنوفي رئيس 
شــعبة املواد الغذائية في غرفة اإلسكندرية التجارية 
إن الصــور املدون عليها شيبســي بطعم أرجل الفراخ 
غير صحيح، وعبارة عن فوتوشوب للسخرية. جاء ذلك 
على خلفية ارتفاع أسعار أغلب السلع، ووصل معدالت 
التضخــم إلــى %19.5 وفقــا لبيانات اجلهــاز املركزي 

للتعبئة العامة واإلحصاء في مصر.

متابعة - الصباح الجديد:

املســرح  ادارة مهرجان  اعلنت 
والــذي  الســادس  العراقــي 
سيقام في مدينة السليمانية 
والعشــرين  الثاني  للفترة من 
لغايــة الســابع والعشــرين 
مــن شــهر شــباط املقبــل 
الســينما  دائرة  تقيمه  والذي 
واملســرح فــي وزارة الثقافــة 
بالتعــاون مع مديريــة الفنون 
وجمعيــة الفنــون اجلميلــة 
الســليمانية  فــي  الكرديــة 
العروض  مشاهدة  جلنة  انتهاء 
امللفات املســرحية  من اختيار 
التي تقدمت للمشــاركة في 
املهرجان، وجــاءت بإجمالي ٦٠ 
مختلف  من  مســرحياً  عرضاً 

احملافظات. 
وقــد خلصت جلنة مشــاهدة 
العروض  اختيــار  الى  العروض 

املسرحية التالية:
إخراج   « ليل  مسرحية »حجي 
فــاح حســن مــن محافظة 
 « »الراديو  مسرحية  و  النجف، 
إخراج محمد حسني حبيب من 
بابل، و مسرحية » شماعية » 
إخراج ابو رامي امللكشاهي من 
»طقوس  ومســرحية  واسط، 
احلطب » إخراج نشــأت مبارك 
من نينوى، ومسرحية » ضيم » 
إخراج زيدون داخل  من ذي قار، و 
البحر »  اعالي  مسرحية » في 
إخراج اوميد رضا من محافظة 
اربيل، و مسرحية » في انتظار 
كوزميورإخراج حســني جنم من 
الكراسي   « ومسرحية  املثنى، 
» إخراج جنــاة جنم من كركوك، 
ومســرحية » اخملــدة » إخراج 

منتظر سعدون من القادسية، 
و مســرحية » واقــع خرافي » 
إخراج جواد الساعدي من صاح 
الدين، ومــن العاصمة احلبيبة 
بغداد تشارك مسرحيتني هما  
مســرحية » ملف ١٢ » إخراج 
مرتضى نومي ، ومســرحية » 
طلقة الرحمة » إخراج محمد 
ملســرحية  اضافــة   .. مؤيــد 

الســليمانية  محافظة  مــن 
مــن اختيــار مديريــة الفنون 
من  الســليمانية  في  اجلميلة 
قبــل الســيد محســن اديب 
مصطفى  فرمیسک  والسيدة 
عبدالرحمــن،  ومــن املؤمل ان 
يتم االعان عن هذه املسرحية 
خــال االيــام القادمــة، كما 
عميق  املهرجان  إدارة  وجهــت 

شكرها وامتنانها لكافة الفرق 
املسرحية التي أرسلت ملفاتها 
للمشــاركة في هــذه الدورة، 
املهرجان  ادارة  شكرت  وكذلك 
اعضاء جلنة مشاهدة العروض 
وهم: الدكتورعزيز جبر يوسف 
رئيســاً.، والدكتــورة عواطف 
والدكتورمثال  ســلمان  نعيم 
غازي ســلمان واالســتاذ عبد 

الرحمــن عبد احلســني فاضل 
اعضــاء،  والفنان طه ياســني 
املشــهداني عضــواً ومقــرراً 
االســتثنائي  جهدهــم  على 
والكبير من اجل جناح املهرجان. 
واملسرح  السينما  دائرة  وكانت 
قــد وجهــت الدعــوة جلميع 
العراقية  املســرحية  الفــرق 
التعليميــة  واملؤسســات 

باملســرح  املتخصصــة 
فعاليــات  فــي  للمشــاركة 
املهرجــان ووضعــت ســقفا 
الســتقبال العروض املشاركة 
الثاثني من شهر كانون  لغاية 
اول املاضي. يشار اال ان الدكتور 
مدير  موســى  حســن  احمد 
عام دائرة الســينما واملســرح 
سيرأس دورة املهرجان والدكتور 
رئيسا  السوداني  محمود  علي 
للجنة التحضيرية للمهرجان، 
اما مدير املهرجان فهو الكاتب 
واخملــرج الفنــان منيــر راضي، 
والفنان حيدر جمعة سكرتيرا 
محمد  والفنــان  للمهرجــان 

سامي لوجستك.
جدير بالذكــر ان آخر مهرجان 
مسرحي اقامته دائرة السينما 
واملســرح خال شــهر تشرين 
االول الفائــت كان »مهرجــان 
للمســرح«  الدولــي  بغــداد 
تواصل  والذي  الثالثــة  بدورته 
على مدى تســعة ايام شهدت 
)21( عرضا مســرحيا  عــرض 
وبواقع ســتة عــروض محلية 
وخمســة  عربيــة  وعشــرة 
العروض  هذه  وتوزعت  اجنبية، 
على ثاثة مســارح في بغداد 
هي  مســرح الرشيد واملسرح 
الرافدين  ومســرح  الوطنــي 
بواقــع ثاثة عروض يوميا، كما 
تخللــت ايام املهرجــان تكرمي 
فنانني وفنانات وجلسات نقدية 
املســرحية،  العروض  ومتابعة 
وامللتقــى الفكــري، وتوقيــع 
شــراكات، واصــدارات وتوقيع 
كتب مســرحية، وورشة تبادل 
رافقت  اخلبرات املسرحية، كما 
فعاليات املهرجان جريدة يومية 

واكبت احداثه.

ستون عرضًا تشارك في مهرجان المسرح العراقي  في السليمانية
من مختلف المحافظات..

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة
متابعة ـ الصباح الجديد:

 20 في وقتنا احلاضــر، يوفر القمح 
احلرارية  الســعرات  مــن  املائة  في 
يومياً،  البشــر  يســتهلكها  التي 
إال أن إنتــاج القمــح أصبح مهدداً 
اآلن، حســب صحيفــة )الغارديان( 
التهديد من  وينبع هذا  البريطانية. 
ظاهرة االحترار العاملي التي سّببها 
اإلنســان. وبســبب هــذا االحترار، 
موجات  مســتقباً  كوكبنا  يواجه 
حرارة قاســية على نحــو متزايد، 
وكذلــك موجــات جفــاف وحرائق 
محاصيل  تدمير  بإمكانهــا  غابات 
القمح في املستقبل، األمر الذي قد 
يخّلف وراءه مجاعة واسعة النطاق.
الكارثة، بفضل  وميكن تنب هــذه 
أبحاث بالغة األهمية يجريها حالياً 
باحثون مبركز »جون إنيز في نورتش«. 
ويعكــف الباحثــون علــى تنفيذ 
القمح على  قدرة  لتعزيز  مشــروع 
مقاومة احلرارة الشــديدة واجلفاف. 
وقد أثبتت األيــام صعوبة إجناز مثل 
هذه اجلهود، ورغم ذلك ستكون هذه 
العملية محور مجموعة جديدة من 
قليلة،  أسابيع  التجارب في غضون 
وذلك في إطار مشــروع ســيجري 
فــي إطاره زراعة ســاالت متنوعة 
جزئياً  تخليقها  جــرى  القمح،  من 
باالعتماد علــى تكنولوجيا لتعديل 

اجلينات، داخل حقول تارب بإسبانيا.
وبنــاًء على قــدرة هذه الســاالت 
املتنوعة على حتمل حرارة مناخ شبه 
اجلزيرة األيبيرية، ســيحدد العلماء 
مدى قدرة الســاالت املبتكرة على 
حمايــة احملاصيل املســتقبلية من 

أســوأ موجات التقلبــات املناخية. 
ومن شــأن ذلك بــدوره تعزيز إنتاج 
الغذاء للمليارات من سكان األرض، 

حسبما أعلن فريق مركز جون إنيز.
ويذكر أن القمــح لم يكن العنصر 
النباتــي الوحيد الــذي يقف خلف 

العناصر  الزراعية. ومــن بني  الثورة 
التــي  والبطاطــا،  األرز  األخــرى، 
اضطلعــت بــدور هي األخــرى في 
هــذه الثــورة املرتقبة. ومــع هذا، 
يبقــى دور الريادة من نصيب القمح 
زراعيــة تصوغ  خلف حتقيــق ثورة 
يتســم  الذي  احلديث  عاملنــا  وجه 
نخبوية  وطبقات  »بانفجار سكاني 
مدللة«، حسبما ذكر العالم يوفال 
نواه هــراري، في كتابــه »الكائنات 
العاقلة« )سابينز(، الذي كان من بني 

األكثر مبيعاً على مستوى العالم.
من  األساسيتان  السالتان  وتتمثل 
في  زراعتهما  جــرت  اللتان  القمح 
املزارع التجريبية، في قمح املعكرونة 
معاً  السالتان  وتلعب  اخلبز.  وقمح 
دوراً محوريــاً في النظــام الغذائي 
لقرابــة 4.5 مليار نســمة، تبعاً ملا 
ذكره بروفســور غراهام مور، العالم 
املتخصــص بعلم الوراثــة املرتبط 
بالقمــح ومديــر مركز جــون إنيز، 
إحدى أبرز املؤسسات البحثية عاملياً 

مبجال احملاصيل الزراعية.
وأضاف مور: »يعتمد نحو 2.5 مليار 
89 دولة على القمح  شخص داخل 
في غذائهــم اليومــي، األمر الذي 
يكشــف قدر األهمية البالغة التي 
يحظى بها محصــول القمح على 

الصعيد العاملي«.

اكتشاف »جين القمح« القادر على إطعام العالم

صوم رمضان يساعد على تحسين
 الخاليا المناعية

بعد 23 عامًا.. إنطالق الجزء الثاني
)Gladiator( من فيلم 
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مدريد ـ وكاالت:

وســط  العب  جافــي  حقــق 
برشــلونة، رقمــا مميــزا، خالل 
مدريــد،  أتليتكــو  مواجهــة 
مســاء أول أمس، فــي معقل 
»ســيفيتاس  الروخيبالنكوس 
ضمــن  ميتروبوليتانــو«، 
منافسات اجلولة 16 من الليجا.. 
الذي  األول  الهدف  وصنع جافي 
سجله زميله الفرنسي عثمان 
دميبلي جنم برشلونة، في شباك 

أتليتكو مدريد، بالدقيقة 22.
»أوبتــا«  شــبكة  وذكــرت 
لإلحصائيــات: »جافي بعمر 18 
عاما و156 يوما، يشــارك للمرة 
50 في بطولة الليجا )ســجل 
4(«.وأضافت:  وصنــع  هدفــن 
»جافي أصبح ثاني أصغر العب 
يصل لهــذا الرقم في البطولة 
في القرن ال21، وســبق جافي 
لهذا الرقم إيكر مونياين بعمر 
18 عامــا و77 يوما«.ويتصــدر 
برشــلونة جدول ترتيب الليجا 
برصيد 38 نقطة، بفارق األهداف 
املركز  ريال مدريــد صاحب  عن 
الثاني الذي تعثر باخلســارة من 

فياريال )2-1( أمس األول.
كمــا، حقق الفرنســي عثمان 
دميبلي جنم برشلونة، رقما مميزا، 
خالل مواجهــة أتليتكو مدريد، 
مســاء اول أمس، فــي معقل 
»ســيفيتاس  الروخيبالنكوس 
ميتروبوليتانــو«،.. وجنح عثمان 
دميبلــي صاحــب ال25 عامــا، 
فــي تســجيل هــدف التقدم 
لبرشلونة في شــباك أتليتكو 

مدريد بالدقيقة 22.
»أوبتــا«  شــبكة  وذكــرت 
بهدفه  »دميبلي  لإلحصائيــات: 
في شــباك أتليتكو ســجل 5 
5 أهداف  أهداف أو أكثر، وصنع 
أو أكثر في الليجا هذا املوسم«.

وأردفت: »هذا الرقم لم يصل له 
في الليجا هذا املوســم، رفقة 
عثمــان دميبلي ســوى أنطوان 
جريزمــان جنــم أتليتكو مدريد 

)سجل 5 وصنع 5(«.
»أوبتــا«  شــبكة  وذكــرت 

لإلحصائيــات: »أتلتيكو مدريد 
ســدد 20 كرة أمام برشــلونة، 
وهو أكبــر عدد له فــي مباراة 
بالليجــا دون أن يســجل أمام 
 2004/2003 منــذ  برشــلونة 
املدرب  فريق  األقل«.وضرب  على 

تشــافي هرنانديــز أكثــر من 
عصفور بهذه النتيجة، حث أنه 
اســتعاد بها نغمة االنتصارات 
ســريعا بعد التعادل احملبط في 
املاضية وسط جماهيره  اجلولة 
أمام إســبانيول.كما أن البرسا 

التقليدي  غرميــه  هديــة  قبل 
ريال مدريد الذي سقط في فخ 
اخلســارة على يــد فياريال )2-
1(، لينفــرد بالصــدارة بفارق 3 
نقاط بعد أن رفع رصيده إلى 41 

نقطة.
خســارته  أتلتيكــو  وتكبــد 
اخلامســة هذا املوسم، الثالثة 
في آخر 5 مباريات مقابل تعادل 
الرابع  املركز  وفوز وحيد، ليفقد 
لصالح ريال بيتيس، بعد أن ظل 
رصيده عنــد 27 نقطة، وبفارق 

نقطة خلف الفريق األندلسي.
نادي  أعلــن  اخــر،  من جانــب 
ريال مدريــد، إصابة العبن من 
أيــام، من خوض  صفوفه، قبل 
منافسات السوبر اإلسباني في 
بيان  الريال، في  السعودية.وقال 
الفحوصات  »أظهرت  رســمي: 
الطبية التي أجريت اليوم على 
العبنا ديفيــد أالبا، معاناته من 
إصابــة في العضلــة النعلية 
تقييم  اليمنى، وسيتم  بساقه 
تطور حالته في األيام املقبلة«.
وأضاف: »أظهــرت الفحوصات 
التي أجريت أمس على  الطبية 
أوريلن تشواميني، معاناته من 
إصابــة في العضلــة النعلية 
بساقه اليسرى، وسيتم تقييم 
تطور حالته في األيام املقبلة«.
ويلتقي ريال مدريد مع فالنسيا، 
الســوبر  في  املقبل،  األربعــاء 
اإلســباني، على اســتاد امللك 

فهد الدولي.
وإذا جنح امليرجني في عبور عقبة 
اخلفافيــش، فإنــه ســيلتقي 
وريال  برشــلونة  من  الفائز  مع 

بيتيس، األحد املقبل.

ريال مدريد يعلن إصابة نجميه قبل السوبر اإلسباني

جافي يحقق رقما مميزا بالليجا وديمبلي ينضم
 لقائمة استثنائية رفقة جريزمان

لشبونة ـ وكاالت:
أعلن االحتاد البرتغالي لكرة القدم، أمس، 
تعين اإلســباني روبرتــو مارتينيز، مدربا 
للمنتخب األول، خلفا لفرناندو سانتوس.
وكتب احلساب الرسمي لالحتاد البرتغالي 
علــى تويتر »قائــد جديد فــي اخلدمة.. 
مارتينيــز«.وكان  روبرتــو  باملــدرب  أهال 
االحتــاد البرتغالي قد انفصل عن فرناندو 
ســانتوس، عقب خروج رفاق كريستيانو 
رونالدو من ربع نهائي كأس العالم 2022.
يذكر أن املنتخــب البرتغالي لم يتعاقد 
من قبل مع أي مدرب إسباني، ولم يدرب 
البحــارة ســوى برتغاليــن أو برازيلين.

وانفصــل روبرتو مارتينيــز عن منتخب 
بلجيكا عقب خروج الشياطن احلمر من 
الــدور األول ملونديال قطر.وبــدأ مارتينيز 
مســيرته التدريبية عــام 2007، عندما 
تولــى القيــادة الفنية لفريق ســوانزي 
سيتي، قبل أن ينتقل إلى ويجان أتلتيك 
عــام 2009.ودرب مارتينيز، إيفرتون ملدة 4 
سنوات حتى عام 2016، وتولى بعد ذلك 
منتخــب بلجيكا، واســتمر معه حتى 

اخلروج من مونديال قطر.

ميونيخ ـ وكاالت:
أعلن نادي شــالكه، متذيل ترتيب الدوري 
األملانــي لكرة القدم )بوندســليجا(، أول 
أمس، أن مهاجمه سيباستيان بولتر رمبا 
يبتعد عن املالعب عدة أشــهر، بســبب 
االشتباه في تعرضه إلصابة بالركبة.. ومت 
استبدال بولتر في وقت مبكر من املباراة 
الودية، التي أقيمت أمس الســبت أمام 
زيورخ السويسري، خالل معسكر شالكه 
التدريبــي املقام حاليا بتركيا، ثم مت نقله 
إلــى املستشــفى، حيث مت تشــخيص 

إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
وكتــب شــالكه علــى موقــع )تويتر( 
أن  املغناطيســي  بالرنن  فحص  »أظهر 
سيباســتيان بولتــر )31 عامــا( تعرض 
الصليبــي، خالل  الربــاط  إلصابة فــي 
مواجهة إف ســي زيورخ الودية.. سيعود 
الالعــب إلــى أملانيا في وقــت الحق من 
اليوم، للخضوع للمزيد من الفحوصات«.
وفي حــال تعرض الربــاط للتمزق، فهذا 
يعني أن املوســم قد انتهى بالنســبة 
لالعــب.. وأظهر جيرالد أســامواه، مدير 
فريق شــالكه األول، القليل من التفاؤل، 
حيث قال: »هذا أمر مرير للغاية بالنسبة 

لبولتر والفريق«.
ومن جانبــه، صرح بيتر كنبــل، العضو 
الرياضي في مجلس إدارة شــالكه »أوال 
وقبــل كل شــيء، أود أن أمتنــى لبولتر 
الشــفاء العاجل.. سنمنحه كل الدعم 
الذي يحتاجــه للعودة إلى أرض امللعب«.
وتابع »خــالل األيــام القليلــة املقبلة، 
ســنحلل التأثير الذي ســيحدثه غياب 

بولتر على خططنا لبقية املوسم«.

روبرتو مارتينيز 
مدربا للبرتغال

انتهاء موسم بولتر 
العب شالكه

فرحة دميبلي بالهدف الثمني

سيدني ـ وكاالت:
أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
لقب بطل دورة أدياليد األسترالية 
للتنــس بفوزه علــى األميركي 
 )8/10)  7-6 كوردا  سيباســتيان 
و7-6 (3/7( و6-4، أول أمــس، في 
 3 اســتمرت  ماراثونية  مبــاراة 

ساعات و9 دقائق.
وحصــد ديوكوفيتش اللقب 92 
في مسيرته التي تضم 21 لقبا 
لقبه  الصربي  حقق  كما  كبيرا. 
اخلامس تواليا منذ أن توج بدورة 
تل أبيــب العام املاضــي.. وتابع 
منذ  الرائع  رصيده  ديوكوفيتش، 
 23 رقم  فــوزه  أيلــول، محققا 

مقابل خسارة واحدة.
أول  يخوض  ديوكوفيتــش  وكان 

دورة رســمية في أستراليا منذ 
ترحيله قبل انطالق منافســات 
بطولــة أســتراليا املفتوحــة، 
أولــى بطــوالت اجلراند ســالم، 
عدم  بســبب  املاضــي  العــام 
لفيروس  املضــاد  اللقاح  تلقيه 
بعدم  قرار  صدر  وبعدما  كورونا.. 
دخوله البــالد ملــدة 3 أعوام، مت 
رفع العقوبة في تشــرين الثاني 
املاضي، وسيشــارك بالتالي في 
بطولة أســتراليا املفتوحة التي 
تنطلق في 16 من الشهر اجلاري، 
وتوج بلقبها 9 مرات.في املقابل، 
ميلك كوردا )22 عاما( لقبا وحيدا 
في مســيرته توج به عام 2021 
املاضي  العــام  وبلغ  بارمــا،  في 

مباراتن نهائيتن.

الخرطوم ـ وكاالت:
كشــف املتحدث باسم إدارة نادي 
أن  الســوداني، هيثم كابو،  املريخ 
مجلــس إدارة النادي قرر بشــكل 
رسمي امس، اختيار ملعب شهداء 
بنينا مبدينة بنغازي الليبية، خلوض 
مباريــات فريقه فــي دوري أبطال 

أفريقيا.
وقــال كابو في تصريحــات لقناة 
الوسط الليبية، أن هذا القرار جاء 
ليبيا،  في  اإلخوة  ترحيب  بســبب 
العرب  احلسنة لألشقاء  واملعاملة 
إضافة إلى تواجد عــدد كبير من 
عامة  ليبيا  في  السودانية  اجلالية 

وبنغازي خصوصا، واإلقامة الطيبة 
واملريحة في مدينة بنغازي«.وأشار 
املتحدث باســم نــادي املريخ إلى 
أن إدارة نــادي املريــخ وعبر االحتاد 
ستخاطب  القدم  لكرة  السوداني 
االحتاد الليبي في الساعات املقبلة 
من  املوافقــة  علــى  للحصــول 
السلطات في ليبيا حول املوضوع.
وكانت منتخبات السودان األوملبي 
والشــباب قد أجرت معســكرات 
حتضيريــة ببنغازي خــالل الفترة 
عدة  خاللهــا  وخاضــا  املاضيــة 
مباريــات ودية كمل لعــب املريخ 
أمام األهلــي طرابلس على ملعب 

أكتوبر/تشرين  في  بنينا  شــهداء 
األول املاضي في إطار دور ال32 من 

الكونفيدرالية األفريقية.
وحقق املريــخ الفوز على مضيفه 
الزومة اخلرطوم بهدف نظيف، في 
مباراة مؤجلة عن األســبوع األول 
املمتاز،  السوداني  الدوري  ملسابقة 
مســاء أول أمس باســتاد حليم/
شــداد، وكان حارس مرمى الزومة 
عصام يوســف جنما للمباراة.أحرز 
ليرفع   )40( عجب  رمضان  للمريخ 
39 نقطة معزز  إلى  املريخ رصيده 
انفراده باملركــز الثاني، وتفصله 5 

نقاط عن الهالل املتصدر.

المريخ السوداني يخوض مبارياته ديوكوفيتش يحصد لقب بطولة أدياليد
األفريقية ببنغازي الليبية

عمان ـ وكاالت:
إربد  احلسن  فريق  مهاجم  انتقل 
األردني، فارس غطاشــة إلى فريق 
الشــباب البحرينــي ليمثله في 
غطاشة  ويعتبر  املقبلة..  املرحلة 
مكسبا لفريق الشباب البحريني 
خاصة أنه برع في املوسم املاضي 
مع فريق احلسن إربد وساهم في 

صناعة وتســجيل عــدة أهداف 
مهمة.

وجاء التعاقد مع غطاشة بتوصية 
من املديــر الفنــي األردني لفريق 
الشباب البحريني إبراهيم حلمي 
الذي يعــرف قدرات الالعب جيدا.. 
وأكد نادي الشباب البحريني عبر 
حسابه في إنســتجرام حصوله 

على خدمات غطاشة حتى نهاية 
املوسم اجلاري.

فــي  املولــود  غطاشــة  وبــدأ 
الســعودية رحلتــه الكروية مع 
انتقل ملعــان قبل  ثــم  اليرموك 
أن يلعب لفريق أحد الســعودي، 
وبعده رحل إلى فريق اجلليل ومنه 
وينتظر  إربد..  احلســن  فريق  إلى 

أن تشــهد األيام املقبلة املزيد من 
األردنين  الالعبن  احتــراف  جتارب 
في الــدوري البحريني.. وكان جنم 
الشناينة  أمن  الشاب  الفيصلي 
الرفاع  قد انتقل أمــس لصفوف 
ســيلتحق  حيــث  البحرينــي 
اليوم  اجلديــد  فريقه  بتدريبــات 

الثالثاء.

باريس ـ وكاالت:
أعلــن باريــس ســان جيرمــان 
الرسمي  موقعه  في  الفرنســي 
علــى اإلنترنت أمــس عن خطة 
معســكره الشتوي الذي سيقام 
باريس  والسعودية.وذكر  قطر  بن 
معســكره  أّن  جيرمــان  ســان 
في  والرياض  الدوحة  بن  سيكون 

الثامن عشــر والتاسع عشر من 
شهر كانون الثاني احلالي.

وأشار باريس سان جيرمان إلى أّنه 
سيسافر إلى الدوحة في السابع 
عشــر ثم إلى الرياض في الثامن 
عشــر من ذات الشهر.وأّكد بطل 
أّنه سيخوض  الفرنســي  الدوري 
مبــاراة وديــة أمام جنــوم الهالل 

والنصر والتي ســتقام في استاد 
امللك فهد في الرياض في التاسع 

عشر من شهر يناير.
وأوضــح باريس ســان جيرمان أّن 
رحلتــه إلى قطر تأتــي كفرصة 
إضافيــة لتســليط الضوء على 
امليزات املبتكرة للمرافق الرياضية 
التــي قامت بتنظيم  الدولة  في 

رائع لبطولــة كأس العالم 2022 
التي انتهت في الثامن عشــر من 
الشــهر الفائت.وميّثل معســكر 
باريس ســان جيرمــان في قطر 
فرصة لعشــاق النادي الفرنسي 
حيــث  بنجومهــم،  لاللتقــاء 
اســتاد  التدريبات في  ســتجري 

خليفة الدولي.

أنقرة ـ وكاالت:
ابتعــد غلطة ســراي في صدارة 
التركي بعد أن حســم  الــدوري 
على  بالفــوز  إســطنبول  ديربي 
املباشــر  ومطــارده  مضيفــه 

فنربهتشه بثالثية من دون مقابل 
حلســاب اجلولة الثامنة عشــرة.
سيرجيـــو  البرتغالــي  افتتــح 
أوليفيــرا التســجيل ملصلحــة 
 ،32 الدقيقــة  عنــد  الضيــوف 

وضاعف كرمي أكتور كوغلو تقّدم 
غلطة ســراي بهدف ثان دّونه في 
فنربهتشــه  78.ولعب  الدقيقة 
إثر طرد  األخيرة منقوصا  الدقائق 
عرفان جــان قهوجي في الدقيقة 

86، فيمــا اختتم مــاورو إيكاردي 
أنفاس  آخر  فــي  الضيوف  ثالثّية 
ابتعد  االنتصار  املواجهة.وبهــذا 
غلطة ســراي في الصــدارة عن 

غرميه فنربهتشه بأربع نقاط.

لندن ـ وكاالت:
صعد مانشســتر سيتي إلى الدور 
الرابع مــن كأس االحتــاد اإلجنليزي 
على  عريــض  فوز  حتقيقــه  عقب 
ضيفه تشلســي الذي مير بأســوأ 
أيامــه، بأربعة أهداف مــن دون رد 
أول أمــس ضمن الــدور الثالث من 
البطولة.أقيمت املباراة على ملعب 
االحتاد معقل مانشســتر ســيتي 
الذي ســيطر علــى املواجهة متاماً 
 23 الدقيقة  في  التسجيل  وافتتح 

عن طريق رياض محرز من ركلة حرة 
سجل   30 الدقيقة  مباشــرة.وفي 
جوليــان ألفاريز بطــل العالم مع 
األرجنتن، الهــدف الثاني من ركلة 
جزاء قبل أن يحرز الدولي اإلنكليزي 
فيــل فوديــن الهــدف الثالث من 
هجمة جماعية رائعة في الدقيقة 
38. وفي الشوط الثاني متكن رياض 
الرابع  الهدف  تســجيل  من  محرز 
لسيتي والثاني له في الدقيقة 85 
من ركلة جزاء.وسيواجه مانشستر 

ســيتي في الدور القادم الفائز من 
مواجهة أكسفورد يونايتد وآرسنال 
التي ســتقام أمس في ختام الدور 

الثالث.
مباراة إعادة بن ليدز وكارديف 

وضمن الدور ذاته تعادل ليدز يونايتد 
مع مضيفه كارديف سيتي بهدفن 
إلى  التأهل  حسُم  ليتأجل  ملثلهما 
الــدور الرابع ملبــاراة اإلعادة.جادين 
األول  الهــدف  فيلوجــن ســجل 
لكارديــف فــي الدقيقــة الرابعة 

والعشــرين قبــل أن يوقــع زميله 
شــي أوجو على الهدف الثاني في 
الدقيقــة احلاديــة والثالثن. وعند 
الدقيقة اخلامســة والستن قلص 
رودريغــو النتيجــة لليــدز قبل أن 
يطرد احلكم جويل باغان من جانب 
كارديف في الدقيقة الثمانن. وفي 
ســوني  عادل  املباراة  انفــاس  آخر 
يونايتد  لليــدز  النتيجة  بيركينس 
إلى مباراة  التأهل  ليتأجَل حســُم 

اإلعادة.

الشباب البحريني يضم األردني غطاشة

سان جيرمان يقيم معسكره الشتوي بين قطر والسعودية

غلطة سراي يبتعد بالصدارة في تركيا

مانشستر سيتي يقصي تشلسي
 من كأس االتحاد اإلنجليزي

ديوكوفيتش
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بغداد ـ الصباح الجديد:

على  اثــرت  املطر  غزيــرة  بإجواء 
ســير اللعــب بنحو كبيــر جدا، 
عشقه  اثبت  جماهيري  وبحضور 
ان  الوطني في  وللمنتخب  للكرة 
لذا  الظروف  باشــد  مؤازرا  يكون 
فهو يســتحق التحية واالحترام، 
لكرة  الوطنــي  منتخبنا  حقــق 
القدم فــوزا مهما علــى نظيره 
السعودي بهدفني نظيفني مساء 
أمس حلســاب اجلولة الثانية في 
اجملموعــة األولــى لبطولة كأس 
اخلليــج العربــي بالنســخة 25 
اجلارية احداثها في البصرة.                                        
اختيــارات  تشــكيلة  وجــاءت 
النحو  على  كاســاس،  اإلسباني 
أحمد  املرمــى:  حلراســة  التالي: 
باســل.. وفي الدفــاع: مصطفى 
ضرغــام  فائــز،  علــي  ناظــم، 
اآلي فاضل.. وفي خط  إسماعيل، 
الوســط: أمير العمــاري، محمد 
علي عبود، أمجد عطوان، إبراهيم 
بايش، حســن عبد الكــرمي.. وفي 

الهجوم: أمين حسني.
شــوط املباراة األول انتهى عراقيا 
بهدف إبراهيم بايش في الدقيقة 
ابعدها  كرة  اســتثمر  30 عندما 
الدفاع السعودي ليلتقطها بايش 
ويســددها اقصى يســار حارس 
املرمى نــواف العقيدي.. في حني 
ســجل آسو رســتم هدف الفوز 
الثاني بضربة رأسية في الدقيقة 
88 بعد ان تطلبــت الكرة تدخل 
به حلسم جدل  واالستعانة  الفار 

اذ أشــار  دخول الكرة من عدمه، 
احلكم اإلماراتي إلى صحة الهدف 
اللقاء عراقيــا بهدفني  وانتهــاء 
منتخبنا  يرتقي  وبذلك  نظيفني.. 
إلى صــدارة اجملموعــة برصيد 4 
نقاط متفوقا بفارق األهداف على 

عمان، ثم الســعودية بـ 3 نقاط 
واليمن رابعا من دون نقاط.

ملباريات  الثالثة  اجلولة  وستشهد 
إقامة  اخلميس  األولــى  اجملموعة 
مباراة العراق واليمن في الساعة 
البرة  السادسة مساء في ملعب 

الدولي، وتقام فــي التوقيت ذاته 
مبــاراة الســعودية وعمــان في 

ملعب امليناء األوملبي.
الذي  امللعــب  بوابات  وشــهدت 
يتسع ل65 ألف مقعد، انسيابية 
فــي دخول اجلماهيــر، في خطوة 

تنظيميــة جديــدة، لتصحيــح 
رافقــت مباريات  التي  األخطــاء 
البطولة.. األولــى مــن  اجلولــة 

كما أشــرف عدنان درجال، رئيس 
االحتاد العراقي لكــرة القدم، في 
وقــت مبكــر وبشــكل ميداني 

علــى عمليــة دخــول اجلماهير 
البصــرة  مللعــب  والصحفيــني 
الدولــي، الذي شــهد أيضا فتح 
البطاقة  بوابــة خاصة حلاملــي 
اإلعالمية لتغطية مباراتي اليوم.

اخمليني يقود عمان لفوز مثير على 
اليمن 

أقيمت  التي  األولــى  املباراة  وفي 
أمــس حقق منتخــب عمان فوزا 
ثمينا على نظيره اليمني بنتيجة 
3-2، مســاء اليــوم االثنني، على 
ســتاد البصرة الدولي، في أجواء 
أهداف  للغاية.ســجل  مطيــرة 
عمان محمد املســلمي وأرشــد 
الصبحي في  العلــوي وعصــام 
الدقائــق 2 و37 و47، فــي حــني 
سجل لليمن عبد الواسع املطري 
وعمر الداحي في الدقائق 12 و30.

وكان منتخب عمــان قد اقتنص 
األولى  اجلولة  فــي  نقطة مهمة 
أمام العراق حيث انتهت مواجهة 
بتعادل سلبي، في حني  الفريقني 
ســقط اليمن أمام الســعودية 
بهدفني من دون رد.يذكر أن منتخب 
اليمــن يخوض املباراة بحارســه 
الثالث علي فضل العابسي، بعد 
إصابتة حارسه األول والثاني قبل 
لقاء عمــان. وميلك عمان 4 نقاط، 

ويتذيل اليمن من دون نقاط.
وفــي مباريــات اليــوم الثالثــاء 
سيتقابل حلساب اجملموعة الثانية 
الرابعة والربع مساء  في الساعة 
مبلعب املينــاء منتخبي اإلماراتي 
والكويــت تعقبها في الســاعة 
الســابعة والربــع مبــاراة قطر 

والبحرين.

اسود الرافدين يعبرون حاجز السعودية بهدفين 
نظيفين ويستعدون للقاء اليمن.. الخميس

بإجواء ممطرة وحضور جماهيري يستحق التحية وضمن الجولة الثانية لكأس الخليج العربي 

أمير العماري يسدد كرة باجتاه مرمى السعودية »أمس«

تقرير 

 حيدر عبد الجليل 

الالعب الدولي السابق  ليث حسني 
شارك بثالث دورات للخليج فالبداية 
كانت من الدورة الثامنة عام 1986 
في البحرين مرورا بالدورة التاسعة 
في السعودية عام 1988 وكان احد 
بالدورة  واالخيرة  بلقبهــا  املتوجني 
العاشــرة بالكويت والتي انسحب 

العراق منها لظروف سياسية .

ذكريات وبطوالت
ويقول ليث حسني عن ذكرياته في 
 1986 : فــي عام  الثالث  البطوالت 
الذي  الرديف  للمنتخب  استدعيت 
كان يستعد للمشــاركة في دورة 
البحرين بقيادة  الثامنة في  اخلليج 
املدرب زماريو نظرا الن املنتخب االول 

كان منشغال للتحضير للمشاركة 
الفرحة  العالــم وكان  فــي كأس 
التسعني وانا امثل املنتخب للمرة 
االولى فكان هناك حتدي مع نفسي 
لتقدمي اداء مميز حلجز مكان اساسي 
وبهذه  الدوليــة،  التشــكيلة  في 
النســخة لعبنــا امــام البحرين 
وخســرنا  اهداف  دون  من  وتعادلنا 
وتعادلنا  والكويت  الســعودية  مع 
مع قطر واالمارات وبقيت لنا مباراة 
اخيرة امام عمان في حالة اخلسارة 
ســنكون اخر الترتيــب وفي حالة 
من  ومتكنا  مركزين  الفوز سنتقدم 
الفوز بنتيجة ثالثة اهداف لهدفني 
بعد ان كنا متأخرين بنتيجة هدفني 

مقابل هدف في الشوط االول .

الدورة األفضل
ويضيــف الدولي الســابق اما في 

دورات  فــي  لي  الثانية  املشــاركة 
اخلليــج فكانــت فــي النســخة 
التاســعة  في الريــاض وهي من 
الدورات املفضلة لــدي الننا جنحنا 
بالتتويــج بلقبها بعــد ان جمعنا 
10 نقاط   ، وكانــت نتائجنا بهذه 
الدورة هي التعادل مع عمان بهدف 
لــكل فريق وفــوز علــى الكويت 
والتعادل مع  بهدف من دون مقابل 
اإلمارات من دون اهداف والفوز على 
املنتخب القطري بثالثة اهداف من 
دون مقابل والفوز على الســعودية 
بهدفــني من دون رد ومــن ثم الفوز 
على البحريــن بهدف والذي منحنا 
كأس البطولة ، وجنحنا بتســجيل 
8 اهداف فــي البطولة ولم تتلقى 

شباكنا سوى هدف واحد .

فرحة لم تكتمل

اما في البطولة العاشــرة عام ٩٠ 
فلــم تكتمل افراحنا بهــا بعد ان 
خضنا ثالث مباريات فقد استهلينا 
البحرين  علــى  بالفوز  املشــاركة 
مع  وتعــادل  الكويت  مــع  وتعادل 
اإلمــارات قبــل ان ننســحب من 
البطولة وكنا متصدرين املنتخبات 
وكان هناك تركيز اعالمي كبير على 
املرشــحني  احد  وكنت  امكانياتي 
وبقــوة للفوز بلقــب افضل العب 
في البطولة اال ان قرار االنســحاب 
الذي لــم يكن مبحلــه حرمنا من 
حتقيــق االلقاب بهذه النســخة . 
ويشير ليث حســني الى انه وخالل 
مشاركات الثالث التي توج بأحداها 
متكن من تســجيل هدفني خاللها 
االول كان امــام البحريــن واالخــر 
كان امام الكويـــت فـــي الـدورة 

العاشـرة.

 المشاركة في مونديال المكسيك منحنا فرصة التواجد بخليجي 8
ليث حسين: االنسحاب حرمني من لقب االفضل في النسخة العاشرة

ليث حسني ضمن تشكيلة منتخبنا الفائز بلقب دورة 1988

خليجيات
 »1«

أظهــرت مواقع التواصــل االجتماعي مقطعاً 
استعراضيا لفتى من ذوي الهمم من محافظة 
البصرة وهو يؤدي فاصال مهاريا في كرة القدم، 
اذ كان الشاب مهدي العاملي متقنا ولنحو كبير 
في مداعبته للســاحرة املستديرة، واستقطب 
اهتمــام اجلمهــور احلاضر إلى بصــرة العطاء 
ملواكبة أحــداث بطولــة كأس اخلليج العربي 
بنســخته الـ 25 من جميع محافظات وطننا 
الغالي وأيضا من جمهــور دول اخلليج العربي 

الشقيقة.
حتيــة للشــاب البصرة الــذي نأمــل ان يتم 
االســتفادة من مهاراته والعمــل على دعمه 
من جميع اجلوانــب، فهؤالء ثروات وطنية يجب 
االســتفادة منهم وتقدميهم بالشكل األمثل 
في مناسبات مقبلة سواء كانت رياضية او في 

جوانب حياتية أخرى.
 »2«

مقطع أخــر يوثق معــدن من معــادن الكرم 
والضيافــة التي يتحلى بها االنســان البصري 
وهو جزء من شعب عراقي معروف بتقدمي الكرم 
لضيوفه، فهذه املرأة البصرية التي نادت ملراسل 
برنامج قناة أبو ظبي وببساطتها وعفويتها ان 

يحل ضيفا عليها هو ومن معه.
ان ما تشــهده البصرة على مدى أيام البطولة 
منذ افتتاحها وإلى اآلن، متثل صورة اإلنســانية 
احلقيقيــة للمواطن العراقــي، فتحية الهلنا 
في بصرتنــا املعطــاء، ثغر اجلنوب الباســم، 
حتية حملافظها اســعد العيداني، ولرجال أمنها 
واجلهات الســاندة وملنتســبي وزارة الشــباب 
والرياضة فــي ملعبي املدينة الرياضية وامليناء، 
وإلى اجلمهــور الوفي الذي يحضر ويؤازر اجلميع 
مــن دون اســتثناء فــي التدريبــات واملباريات 

الرسمية.
 »3«

اإلعالم وبجميــع صنوفه محلــي او خليجي، 
احلاضر بقوة في البصرة، يقــدم الكثير ويبذل 
اجلهد الواضح في تســليط الضــوء على كل 
شــاردة وواردة، حتية لزمالء املهنــة الذين نضع 
ثقتنا في أن يواصلوا الدعم وايصال الرســالة 
اإلعالمية املهنية، بعيدا عن أمور جانبية حتدث 
في أي محفل، ال يجب ان نبرزها إلى الســطح 
ونركــز عليها ونتناســى جهود كبيــرة تبذل 
من جميع املشــرفني على البطولــة واجلهات 

الساندة.
يقينــا، ان اإلعالم يعد ركنا فــي أركان النجاح 
الذي نتطلع على حتقيقه في تضييفنا لبطولة 
كأس اخلليج العربي لكرة القدم بالنسخة 25 
اجلاريــة أحداثها في عراقنا األبــي وحتديدا في 
محافظتنا العزيــزة البصرة، كلنا امل بالزمالء 
بتادية الدور اإليجابــي حتى حفل اخلتام، ولهم 

كل التحية.

7:157:15 قطرقطرالبحرينالبحرين

كأس الخليج العربي 25

4:154:15 الكويتالكويتاإلماراتاإلمارات

اسامة السيالوي*
اجرى احتاد العــاب القوى الباراملبي  
اول نشــاطاته الداخليــة حتضيرا 
للمشــاركات اخلارجيــة في تونس 
والشــارقة وبطولــة العالــم في 
باريس ودورة االلعاب االســيوية في 
هانزو الصني.. وبحضور  االمني العام 
للجنــة الباراملبية الســيد مجلي 
عودة اجلابــري ومتابعته االختبارات 
عن قرب الذي ابــدى ارتياحه خلطة 
عمل االحتاد وحث الالعبني على بذل 
على  للحصول  جهودهــم  اقصى 
افضل نتائج في البطوالت القادمة. 
كمــا اثنى االســتاذ مهــدي باقر 
رئيــس االحتــاد وعضــو املكتــب 
على  الباراملبية  للجنــة  التنفيذي 
واملدربني  الالعبــني  اغلــب  حضور 

الســفر  وعوائلهم وحتملهم عناء 
بغداد الجراء  الى  من محافظاتهم 
املتقلبة  اجلو  حالة  رغم  االختبارات 
اإلحتاد  أعضــاء  وشــكر  وبرودتــه 
االختبارات  ادارو  الذيــن  واملدربــني 

وحتكيمها. هــذا وافرزت االختبارات 
وجوه شابة لها مستقبل واعد في 

رياضة العاب القوى الباراملبية.

* إعالم اللجنة الباراملبية

إعالم اللجنة األولمبية
األوملبية  اللجنــة  رئيــس  حضــر 
حمودي  رعــد  العراقية  الوطنيــة 
منافسات ختام بطولة أندية العراق 
بالتايكواندو للمتقدمني.وأســفرت 
فريق  تتويج  عــن  اخلتامية  النتائج 
نادي الشــرطة  بطالً  للعراق فيما 
الثاني  باملركز  أمانة بغداد  نادي  حّل 
وجــاء فريق نادي الكهربــاء باملركز 
للمكتــب  حديــث  الثالث.وفــي 
االعالمي أعرب حمودي عن سعادته 
مبشاركة نحو 60 نادياً من مختلف 
ان  على  مؤكــداً  البالد،  محافظات 
»الرياضة العراقية اليوم هي الثيمة 
األولى للوحــدة الوطنية باعتبارها 
وفق  على  ومحبة  ســالم  رســالة 
األوملبية  التي تؤكدهــا  املفاهيــم 

الدولية باســتمرار«. من جانبه قال 
للتايكواندو  العراقــي  رئيس االحتاد 
أن  البهادلــي  إبراهيــم  الدكتــور 
»البطولة متيزت مبشاركة الواسعة 
من مختلــف احملافظات والعاصمة 

بغــداد حيــث حضرت االثــارة في 
جميع النزاالت« الفتاً الى »إن اللعبة 
الذي  الدعم  في تطور مستمر عبر 
لالحتاد  األوملبيــة  اللجنــة  تقدمه 

وجميع االحتادات األخرى«.

العاب القوى البارالمبي يجري اختبارات
 للمنتخبات الوطنية لعام 2023

حمودي يحضر إختتام بطولة أندية 
العراق بالتايكواندو

لقطة من املنافساتجانب من اختبارات العاب القوى



بغداد - زينب الحسني: 
مازالت الفرحة تغمر شــوارع البصرة 
وتســودها أجــواء احتفاليــة متتلــئ 
باملشــجعن املتحمســن ملشــاهدة 
مباريــات بطولــة كأس اخلليــج التي 
فيها  وتتبــارى  املدينة،  تســتضيفها 

ثماني دول من املنطقة.
اذ القى افتتــاح بطولة اخلليج بدورتها 
اخلامسة والعشــرون صدى واسعاً في 
األوســاط العربية، إلى درجة متّت فيها 
العالم  بافتتاح كأس  فعالياته  مقارنة 

في قطر2022.
فعلى كورنيش البصرة املطل على نهر 
شط العرب حيث يلتقي دجلة والفرات، 
رفرفت أعالم الســعودية وقطر والدول 
اخلليجية األخرى املشاركة، فيما جلس 
اجملاورة يحتســون  املقاهي  الزوار فــي 

القهوة ويدخنون األركيلة.
وأشــاد رئيس االحتــاد اخلليجي لإلعالم 
الرياضي، سالم احلسبي، خالل حديثه 
بافتتاح خليجي 25، مبيناً أنه "استمتع 
كثيراً فــي احلفل"، ووصفه بـ "األجمل 

في تاريخ دورات اخلليج". 
وأضاف احلبســي أن االفتتــاح "اختزل 
أكثر مــن 500 عام من التاريخ العراقي 
الــذي ال ميكــن أن ينســى"، مردفاً أن 
العرض كان "مبهــراً من خالل تقنيات 

اجلرافيك والتصوير". 
بدوره، أشــار اإلعالمي الرياضي، ميثم 
احلســني، إلى أن االفتتاح "أبهر جميع 
اإلعالمين العرب"، الفتاً إلى أن أحداثه 
أصبحــت حديــث اجلميع فــي املركز 

اإلعالمي. 
الفني  األداء  علــى  االفتتــاح غطــى 
للمنتخب العراقــي، وأخرج جميع من 
كان حاضراً في امللعب سعيداً وفخوراً 

بانتمائه إلى هذا البلد. 
كما صّرح رئيــس االحتاد الدولي جياني 
بتواجده  انفانتينو بأنه كان "ســعيداً 

في العراق"، مشــيداً بالتنظيم وحفل 
االفتتاح. 

في حن رأت الكاتبة والروائية اجلزائرية 
أحالم مستغامني، أن العراق فاجأ العرب 
بحفل افتتاح بطولــة خليجي 25 في 

البصرة. 
فــي موقع  عبــر صفحتها  وكتبــت 
التواصــل فيســبوك، "فاجــأ العراق 
إخوته العرب بتنظيم مذهل لبطوالت 

 خليجي 25 بدءا بحفل االفتتاح".
وأضافت أن الكثيريــن اعتبروه )احلفل( 

واحدا من أجمــل االفتتاحات لبطوالت 
اخلليــج، فلقد اســتطاع أن يعيد إلى 

األذهان تاريخ العراق العظيم".
عمر بدر، مشــجع كويتي قــال: "كنا 
نســمع الكثير من األمــور عن العراق، 
لكن منذ جئنا إلــى هنا تغيرت وجهة 
نظرنا متاًما. هناك أمــن. كانت رحلتنا 
للوصول إلى هنا آمنة. نشــعر وكأننا 

نسير في الكويت".
وأضاف: "كأنني بن أهلي وأخوتي، كل 
ما دخلنا مطعماً، يقولون لنا ال تدفعوا 

احلساب ويدعوننا إلى بيوتهم".
أن  علي هادي، مشــجع كويتي، يؤكد 
"كل االنطباعــات إيجابية، وال أشــعر 
املنزل.  أنني فــي  زائــر. أشــعر  بأنني 
الناس كرماء. إنهم يدعوننا دائًما وهم 

مرحبون جداً".
ســتار جبار من ســكان البصرة، يأمل 
بــأن "يأتي املشــجعون مــن كل دول 
لرؤية  العربيــة  الــدول  ومــن  اخلليج 
البصرة".  ابناء  والبصرة وكــرم  العراق 
وأضاف،"نرحــب ترحيباً حــاراً بجميع 

الضيوف".
وفي الســياق، كشــفت هيئة االعالم 
واالتصــاالت، عن تســجيل دخول 104 
اعالميــن عــرب وأجانــب لتغطيــة 
منافسات خليجي 25 املقامة حالياً في 

مدينة البصرة، جنوبي العراق.
وقالــت هيئة االعــالم واالتصاالت انه 
األربعة  األيــام  احصائيات  "وحســب 
املاضيــة، فإن فــرق الهيئة ســجلت 
رســمياً دخول 104 اعالمين، منهم 4 

اعالمين أجانب".
واوردت الهيئة الى انها رصدت "تواجد 
30 قنــاة محلية عراقيــة، فضالً عن 
دخول الكوادر الفنية واإلعالمية لتسع 
مؤسسات إعالمية عربية، هي الكأس، 
وأبو ظبي لالعالم، وأبو ظبي اإلماراتية، 
وقنــاة اجلزيــرة اإلخباريــة، واجلزيــرة 
الرياضية bein sport ، وقناة املنار، وقناة 
عمان، وجريــدة النهار الكويتية وموقع 
خليــج العرب، كما مت تســجيل دخول 
عدد من املؤسسات االعالمية األجنبية 

مثل قناة رويال".
واشــارت هيئة االعالم واالتصاالت الى 
"وجــود 171 ألــف خط هاتــف فعال 
النقال  الهاتف  شــركات  على  موزعة 
في املدينة الرياضية أثناء حفل افتتاح 
خليجي 25"، مشيرة الى "اجراء مليون 
وثالثمائة ألف مكاملة خالل أربع ساعات 
فقط ومبعدل تخميني يبلغ 7 مكاملات 

للخط الواحد".
ويســتضيف العراق البطولــة للمرة 
الثانية فــي تاريخه بعــد االولى التي 

اقيمت في العاصمة بغداد عام 1979.
رقًما  االفتتاح  وبلغ احلضور في حفــل 
قياسيا في تاريخ البطولة، حيث امتأل 
ملعب جذع النخلة بالكامل وبسعته 
65 ألف متفــرج، فضال عن  البالغــة 
اجلماهير التي متأل املقتربات حول امللعب 

وشوارع البصرة.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

احتفالية "خليجي 25" لقيت صدًى واسعًا وباتت حديث الساعة 
"االعالم واالتصاالت" تسجل دخول 104 اعالميين عرب وأجانب

بغداد - الصباح الجديد: 
أنهــت الفنانــة املصرية هنا الزاهــد، تصوير 
مسلسل )ســيب وأنا اسيب(، فيما أعربت عن 

أمنياتها جتسيد دور الفتاة الفالحة املصرية.
وأضافت، أن "دورها في مسلســل )النمر( كان 
من األدوار احملببة لها كونه كان مختلفا وبعيدا 
عن الكوميديا وقريبا من الدراما الرومانســية 
العميقة، فضال عن وقوفها امام الفنان محمد 
إمام ألول مــرة كان حافزا لها"، مؤكدة "كنت 

أمتنى ان يجمعنــا عمل فني واحــد، وهذا ما 
حصل فعال".  وذكرت الزاهد، أن "مشــاركتها 
فــي فيلم )بحبــك( مع النجم تامر حســني 
كانــت من أجمــل وأهم جتاربــي الفنية كون 
الفيلم حقــق حضورا جماهيريــا عربيا رائعا 
غير مسبوق، ســعيدة بعملي مع الفنان تامر 
حسني الذي اعتبره صاحب الفضل علّي منذ 
بدايتي، كونه قدمني في الدراما لســنة 2014 

في مسلسل )فرق توقيت(". 

وعن جديدها حتدث الزاهد: "انتهيت من تصوير 
مسلسل )سيب وأنا اســيب( في بيروت الذي 
مــن املؤمل ان يعرض في األيــام القادمة، كما 
لدي فلم مرتقب سيعرض قريبا بعنوان )مستر 
أكــس("، الفتة الــى ان "هناك ثالثة أشــياء 
تخيفها األول الفشل سواء في حياتها الفنية 
او الشــخصية، واملســتقبل وفقدان شخص 
عزيز حتبه". وأعربت عــن أمنيتها لزيارة العراق 
قائلة: "تصلني رســائل كثيــرة من املعجبن 

العراقين يطلبون مني زيارة العراق".
وأردفــت بالقــول: "أغلــب املتابعن على 
مواقع التواصل االجتماعي هم العراقيون 
وهذا يســعدني كثيــرا، العراقيون كرماء 
وأصــالء وأحبهم من كل قلبــي وأمتنى أن 

التقي بهم قريباً".
وصفت الفنانة املصرية هنا زاهد العراقيون 
كرماء وأصــالء وأحبهم من كل قلبي وأمتنى 

أن التقي بهم قريباً".

عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301 
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ِمْن أخبث األمراض وأشــدها فتكا بأصحابها 
داُء احلســد ... هذا الداء القدمي اجلديد الذي ال 
يخلو منه عصر من العصور، ولم تســلم به 

بقعة من األرض ..!!
وقد قيل عن احلسد : ) ما أَعَدلَه بدأ بصاحبه 

فقتله ( 
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واحلســد آفة عابرة لُِكّل العناوين واالّ فكيف 
تُفسر حسَد األخ الشقيق ألخيه؟

وهــل غاب عنك أنَّ ) قابيل ( قتل أخاه ) هابيل 
( حسداً ،

وحكايــُة أخوِة )يوســف( معروفــة يكاد ال 
يجهلها أحد .
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قد ينشأ احلسد من الفارق الكبير بن احملسود 

واحلاسد، وقد قيل :
) ُكلُّ ذي نعمٍة محسود ( 

فاحملروم من النعم قد يتميز غيظا ِمْن صاحب 
النعمة، ويصطلي بنار احلســد التي يحرقة 

أورُاها وتؤرقه أوضارُها .
وقد يكون اخلاسر ناقما على احملسود لتقدمه 
عليه علمياً او اجتماعيا.. وهو يحاول اللحاق 

به وال يستطيع أْن يصل الى ما وصل اليه .
ومن هنا قال الشــاعر مخاطبا أميرَ املؤمنن 

االمام عليَّ بن ابي طالب )ع( :
اْن يحسدوَك على ُعالَك فامّنا 

متساِفُل الدرجاِت يحسُد َمْن عال 
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يكشف احلاسد أحيانا عن وصول احلسد لديه 
الى درجة يفقــد معها العقالنيــة والذكاء 

فيزري بنفسه كواحٍد من أغبى األغبياء .
ومن الطريف هنا ان انقل لكم هذه احلكاية :

في لندن وفي تسعينيات القرن املاضي ألقيُت 
خطاباً حماســيا في جتمــع عراقي معارض، 
فانبرى أحدهم – وكان يعتبر نفســه من ذوي 

اللياقات العالية – الى صديق لي وقال له :
" انها نعم الكلمة 

ولكْن :
َمْن الذي كتبها له ؟ "

انه يراني ارجتل اخلطاب ارجتاال ويسأل من الذي 
كتب له اخلطاب ؟

وهكــذا تعمــى القلــوب .. قلوب احلســاد 
واملعاندين واجلاحدين .
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إنَّ املوضوعية واالنصاف وتوطن النفس على 
االعتراف باألخــر، صفاٌت تعود على أصحابها 
باملــردودات االيجابية الكبــرى ، ومن أهمها 
عن  بعيداً  النفســية  والسكينة  االطمئنان 

كل الشوائب والرواسب الدنيئة.
والبــد من ترويــض النفس وكبــح جماحها 
للوصــول الــى مرافــئ االعتــدال والتوازن 
والسالمة جتنباً ألهوال املعاناة الصعبة التي 

ال يعقبها االّ اخلسران املبن .

اطرد الحسد عنك 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

معربة عن أمنيتها بزيارة العراق

الفنانة هنا الزاهد تنهي تصوير مسلسل جديد في بيروت

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلنت األمانة العامة جمللس الوحدة 
الفنانة  اختيار  العربيــة،  اإلعالمية 
الرومي ســفيراً  ماجدة  اللبنانيــة 
للفنانــن الشــباب العــرب للعام 
2023، وجاء هــذا االختيار بناًء على 
املسيرة الفنية الطويلة حيث تعتبر 
الرومي مدرســة فنية ُعرفت بنهج 
االلتزام والرزانة في اختيار قصائدها.
وأعادت ماجدة الرومي نشــر البيان 
الرسمي الصادر عن مجلس الوحدة 
العربية، عبر حسابها الرسمي على 
إنســتغرام، ويذكــر أن أول انطالقة 
للســيدة ماجدة الرومي كانت من 

الذي كان   74 الفن  خالل اســتوديو 
غنت  حيث  لبنــان  تلفزيون  يقدمه 
أغنيــة يا طيــور للفنانــة الراحلة 
أســمهان ألن هــذه األغنيــة تبرز 

طبقات صوتها.
وأضافت ماجدة: للرومي نشــاطات 
انســانية متنوعة وعديــدة إضافة 
التي  األخرى  اإلنسانية  املبادرات  الى 
أطلقتهــا الرومي في عام 2012 من 
اصدارها  عائدات  تخصيصها  خالل 
ألبوم غــزل لصالح متويل  األول من 
صندوق الطلبة احملتاجن في اجلامعة 
األمريكيــة في بيــروت والكثير من 
املساهمات اخليرية والوطنية اخلفية 

لدعم وطنها لبنان في أزماته.
ورحب هيثــم علي يوســف رئيس 
مجلس الوحــدة اإلعالمية العربية 
بهــذا االختيار مشــيًدا باملســيرة 
الفنيــة الطويلة للســيدة ماجدة 
الرومي والتي شكلت مدرسة فنية 
للموســيقى العربية واملوســيقى 
الكالســيكية واألوبــرا وكمــا هو 
معروف عــن متيز صوتهــا املعروف 
بنوعه ســوبرانو ويسعدنا اليوم في 
مجلسنا اإلعالن عن السيدة ماجدة 
الرومــي ســفيرًا للفنانــن العرب 
التميز  2023 متمنن لها دوام  لعام 

والنجاح.

متابعةـ  الصباح الجديد: 
متكــن 42 فيلمــاً مــن 17 دولة من 
التأهــل للتنافــس في مســابقات 
مهرجــان الشــرقية الســينمائي 
الدولــي فــي دورتــه األولــى، الذي 
تنظمه اجلمعية الُعمانية للسينما 
واملســرح، من أصل 118 من األفالم 

السينمائية احمللية والدولية.
وإلى جانب ســلطنة ُعمان شــارك 

الــذي  املهرجــان  هــذا  فــي 
واليــة  ستســتضيفه 

صــور مــن 11 إلى 14 ينايرالشــهر 
العــراق بينهم كرد،  اجلاري، كل من 
األردن، واإلمــارات، والبحرين، واجلزائر، 
والسعودية، والســودان، والصومال، 
والكويــت، واملغرب، واليمــن، وإيران، 

وتونس، وسوريا، وفلسطن، ولبنان.
وبلــغ عــدد األفــالم املتأهلــة في 
مســابقة األفالم الروائية 23 فيلماً 
وفي مســابقة األفالم الوثائقية 14 
العمارة  مســابقة  وفي  فيلماً 

خمسة أفالم ُعمانية.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
أعلنت القريــة العاملية؛ إحدى أهم 
املتنزهــات الثقافيــة فــي العالم 
للثقافة  األولى  العائليــة  والوجهة 

املنطقة،  فــي  والتســوق  والترفيه 
بدبي عن اســتضافة حفل فني مميز 
للنجمة رحمــة رياض، وذلك في 11 
يناير اجلاري، على خشــبة املســرح 

الرئيسي.
ريــاض  رحمــة  الفنانــة  وحتظــى 
بشعبية واســعة لدى اجلمهور في 
العالم العربــي، وقد قدمت العديد 

من األعمال الفنية املميزة. 
وتألقت رحمة رياض في حفل افتتاح 
بطولــة كأس اخلليــج الـــ 25 في 
محافظة البصرة ، وخطفت األضواء 

وسط حضور جماهيري كبير جداً.
وكانت رحمة النجمة األبرز في احلفل 
وأشعلت مواقع التواصل االجتماعي 
بإطاللتهــا، وأبدت عبر حســاباتها 
التواصل  مواقــع  فــي  الرســمية 
باملشاركة في  االجتماعي سعادتها 
أهم حدث رياضــي يحتضنه العراق 

منذ 1979.
وكتبــت “أنا فخورة بأنــي ابنة هذا 

جداً  وســعيدة  العظيم،  البلد 
مبشاركتي بن أهلي وناسي في 
مشــرف  رياضي  حدث  هكذا 
احلبيب وصورته  بعراقنا  يليق 

املشرقة ومنها لألعلى”.
وشــاركت رحمة رياض في 
تقــدمي أغنيــة واحدة بن 
املنتخبن  مباراة  شوطي 

والُعمانــي،  العراقــي 
كبير  تفاعل  وســط 

قبــل  مــن  جــداً 
إذ  احلاضر،  اجلمهور 
مت تقــدمي أغنيتها 
فــي  مســّجلة 
االفتتاحي  احلفل 
تأخرها  بسبب 
احلضور  عــن 
امللعب  إلــى 

بســبب 
م  حــا لز ا

الشديد.

متابعةـ  الصباح الجديد:
حســن  اإلماراتي  املطرب  احتفل 
اجلســمي بزفافــه اول أمس، في 
حفل خاص وسط أهله وأصدقائه 

بعيدا عن وسائل اإلعالم. 
اجلسمي شــارك جمهوره بصورة 

له من حفل زفافه على حســابه 
الشــخصي، عبــر موقــع تبادل 
الصور والفيديوهات )إنســتغرام(، 
ليســتقبل ســيال مــن التهاني 
املتابعــن  مــن  والتبريــكات 

واألصدقاء.

يذكــر أن آخــر اعمال اجلســمي 
الفنيــة كانت أغنيــة )ليه( التي 
طرحها مؤخرا على موقع )يوتيوب( 
وهي من كلمات مصطفى مرسي، 
أحلان وليــد ســعد، وتوزيع أحمد 

إبراهيم.

متابعة ـ الصباح الجديد:
 Avatar: The Way of" واصل فيلم
Water" جليمــس كاميرون تصدره 
إيرادات شــباك التذاكر في صاالت 
الشــمالية  األمريكية  الســينما 

نهاية األسبوع الفائت.
وحقــق الفيلم إيــرادات قاربت 45 
أتت في  املفاجأة  دوالر، لكّن  مليون 
فيلــم رعب احتل املرتبــة الثانية، 
بعدما حصد عائدات غير متوقعة.

وبحســب أرقام شــركة "إكزبيتر 
حافظ  املتخصصــة،  ريليشــنز" 
فيلم "أفاتــار" اجلديد على صدارة 
الرابع  لألســبوع  التذاكر  شــباك 
اخليال  فيلم  التوالي.وحقــق  على 
"تونتيث  إنتاج شركة  من  العلمي 
سنتشــري" أرباحــاً محليــة بلغ 
مجموعها منــذ بدء عرضه 516,8 
مليون دوالر و1,19 مليار دوالر عاملياً، 
ما يجعله ســابع أكثــر األفالم دّراً 

لإليرادات في التاريخ.
لكن فيلــم الرعب "M3GAN" من 
إنتاج "يونيفرسال" و"بالم هاوس"، 
30,2 مليــون دوالر في األيام  حقق 
األولــى لعرضه، ما فــاق توقعات 

املراقبن.
ويــروي فيلــم "M3GAN" قصــة 
إنســان آلي مخيف مصمم أصالً 
يتيمة  لفتاة  املثالي  الرفيق  ليكون 

صغيرة )فيوليت ماكغرو(.

السينما العراقية ضيف ماجدة الرومي سفيرة الفنانين الشباب العرب لـ 2023
مهرجان دولي في ُعمان 

غدًا .. رحمة رياض في القرية العالمية حسين الجسمي يحتفل بزواجه بعيدا عن األضواء

فيلم رعب يحتل صاالت السينما األمريكية 
" Avatar" ويكسر نجاح

مشجع كويتي: العراقيون استقبلونا بحفاوة وكرم كبيرينأحالم مستغانمي: فاجأنا التنظيم المذهل 
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